
 

ANTYGRAFFITI 
Preparat ochronny  

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2018 

Opis  ANTYGRAFFITI jest produktem ochronnym, wodorozcieńczalnym, 
oddychającym, przeznaczonym do ochrony powierzchni mineralnych. 
Tworzy barierę na powierzchni, która chroni podłoże, redukując absorpcję 
wody i zabrudzeń, nie zmniejsza paroprzepuszczalności podłoża. 
Preparat ułatwia usuwanie niepożądanych napisów, podczas czyszczenia 
gorącą wodą pod ciśnieniem. ANTYGRAFFITI jest usuwalny, dlatego po 
zmyciu niepożądanych napisów graffiti, należy koniecznie powtórzyć 
nanoszenie warstwy ochronnej. 
 

Właściwości   Zabezpiecza powierzchnie przed trwałym uszkodzeniem 
 Łatwy w zastosowaniu 

 
Gęstość   0,98 kg/l 

Rozcieńczanie  Produkt gotowy do użycia. 

Czas schnięcia  Pojedyncza warstwa sucha w dotyku po 2 godzinach, w temp 20oC 
i wilgotności względnej  ok 50%;  
Świeżo pokryte powierzchnie powinny być chronione przed deszczem 
przez przynajmniej 12 godzin. 
 

Ilość warstw  Dwie warstwy  
 

Kolory  Produkt niebarwiony 

Nanoszenie  ● Przed użyciem dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej   
   konsystencji  
● Malować w temperaturze otoczenia i podłoża od +10oC do +30oC oraz    
   wilgotności względnej powietrza niższej niż 80%.  
● W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć  
   do zaniku charakterystycznego zapachu.  
● Aby zachować specyficzne właściwości wyrobu, nie wolno mieszać go z  
   innymi produktami. 
 

Wydajność z 1l 
 

 6-8m2 /l   na warstwę (gładkie podłoże o średniej chłonności) 

Gruntowanie  Nie wskazane. 

Narzędzia  Wałek, pędzel, metoda natryskowa (niskie ciśnienie). 
  

Opakowania  15l 
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Zastosowanie  podłoża kamienne, ceglane, marmurowe, granitowe, podłoża mineralne 
uprzednio pokryte farbą, o ile są zwarte i dobrze związane z podłożem, w 
odpowiednim stopniu tak aby następnie wytrzymały zmywanie, 
w przypadku nanoszenia na farby wodne odporne na zmywanie, 
wymalowanie ochronne nieznacznie wzmocni odcień koloru farby, 
nie nanosić na farby oddychające i na bazie wapna. 
 

Przechowywanie 
i transport  
 
 
 
     

 Produkt powinien być transportowany i magazynowany w szczelnie 
zamkniętych i oryginalnych opakowaniach, zabezpieczających przed 
wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania 
i transportowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.  
Chronić farbę przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. 

Ekologia  Produkt nie zawiera ołowiu, chromu, rtęci. Produkt nie wymaga żadnych 
oznaczeń o toksyczności lub szkodliwości dla zdrowia zgodnie z klasyfikacją 
i normami CE 
 

Przygotowanie 
podłoża 

 Podłoża kamienne, ceglane, marmurowe i granitowe 
powierzchnie powinny być czyste i zwarte, w przypadku podłoży 
niezwartych, należy wzmocnić powierzchnie używając odpowiednich 
produktów, które powinny być dobrane w zależności od typu materiału i jego 
stanu, w przypadku brudu, ubytków itp. czyścić za pomocą myjki 
ciśnieniowej, piaskowania, mikro piaskowania lub czyszczenia 
chemicznego. Zaleca się przeprowadzenie próby w celu wybrania 
najwydajniejszej metody czyszczenia, w razie występowania graffiti usunąć 
je za pomocą GRAFFITI CLEANER według sposobu podanego w 
odpowiedniej karcie technicznej. Usuwanie graffiti zależy w dużej mierze od 
porowatości, czyszczenie podłoży gładkich takich jak marmur i granity 
przychodzi łatwo podczas gdy czyszczenie powierzchni porowatych może 
być utrudnione, na podłoże suche przeprowadzić nanoszenie produktu. 
 
Podłoża uprzednio malowane 
należy upewnić się czy farba jest dobrze związana z podłożem i czy jest 
odporna na ew. zmywanie myjką ciśnieniową, wyczyścić odpowiednio z pyłu 
i brudu, na wyschnięte podłoże nanosić produkt, powierzchnie uprzednio 
pokryte farbami o słabej odporności na zmywanie jak farby oddychające lub 
produkty na bazie wapna, nie mogą być pokrywane ANTYGRAFFITI, 
ponieważ ewentualne zmywanie graffiti przyniesie także usunięcie warstwy 
farby. System ANTYGRAFFITI otrzymuje się po pełnym wyschnięciu 
produktu (tj. upływie 4 godzin w temp. 20oC) i spełnia swoje zadanie przez 
przynajmniej 3 lata jeżeli nie zostanie usunięty, gdy podłoże ochraniane 
przez system ANTYGRAFFITI zostanie zabrudzone, może być 
wyczyszczone myjką z gorącą wodą o temperaturze 80°C lub za pomocą 
generatora pary wodnej do czyszczenia powierzchni wewnętrznych, 
w przypadku powierzchni uprzednio malowanych, zabazgranych graffiti, 
usuwanie tych napisów za pomocą zmywaczy rozpuszczalnikowych może 
przynieść usunięcie także warstwy farby, dlatego zaleca się zamalować 
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napisy nową warstwą farby i po wyschnięciu nanieść warstwę 
ANTYGRAFFITI, powierzchne uprzednio pokryte ANTYGRAFFITI i 
wyczyszczone, należy pokryć nową warstwą produktu aby zachowały one 
swe właściwości zabezpieczające. 
 
 

Uwagi:  Informacje zawarte w Karcie Technicznej nie są specyfikacją, stanowią 
jedynie podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają 
z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i przepisami BHP.  
Wszystkie dane zostały podane w oparciu o badania wykonane w 
laboratorium zgodnie z obowiązującymi normami, nasze doświadczenie 
praktyczne i najlepszą wiedzę. W zależności od warunków nakładania 
produktu należy indywidualnie zaplanować poszczególne etapy pracy.  
 
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu 
w sposób niezgodny z zaleceniami zastosowania, magazynowania  
i transportu. 
 

   
Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z Kartą Techniczną  
i Charakterystyki.  
 
Wraz z wydaniem niniejszej karty, wszystkie poprzednie tracą ważność.  
 
Limit zawartości LZO (kat. I farby jednoskładnikowe na bazie wody) 140g/l 
(2007)/140g/l (2010), produkt zawiera max 140g/l VOC 
 

  PRODUKT POSIADA POLSKI ATEST PZH I JEST ZGODNY Z POLSKIMI 
NORMAMI: PN EN 13300 2002, CERTYFIKAT PN EN ISO 9001:2009 

 


