∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Barniz Antigrafiti
Βερνίκι antigraffiti
Κωδικός 14_135
T/T 881
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ιαφανές άχρωµο, γυαλιστερό ή ηµι-µατ βερνίκι 2-συστατικών βιοµηχανικής χρήσης, για την
προστασία επιφανειών από γκράφιτι ή αφισοκόλληση. Μακρόχρονο αποτέλεσµα.
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Φροντίδα και προστασία για τούβλα, πέτρες, σοβάδες, µπετόν, µάρµαρο, ανοξείδωτο ατσάλι κτλ. ή
βαµµένες επιφάνειες σε τράπεζες, καταστήµατα, υπόγειους σταθµούς, µνηµεία, εµπορικά κέντρα κτλ.
και προσόψεις γενικά.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόχρωση:
Άχρωµο.
Φινίρισµα:
Γυαλιστερό
Ηµι-µατ
Πυκνότητα:
0.94- 1 kg/L
Σηµείο ανάφλεξης:
Βάση:
24οC Σκληρυντής:
33οC
Απόδοση:
6-8 τ.µ./Λιτ. Πορώδεις επιφ. 8-12τ.µ./Λιτ µη πορώδεις ή
ασταρωµένες επιφάνειες
Χρόνος στεγνώµατος:
6-8 ώρες
Επαναβαφή:
6-8 ώρες
Αραίωση/ Καθαρισµός εξοπλισµού: ΤΙΤΑΝ Antigraffiti Καθαριστικό ∆ιαλυτικό
Συσκευασίες:
4 και 10 λίτρων
∆ιαφορές στη θερµοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. µπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο
στεγνώµατος, καλυπτικότητα κτλ.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εργαλεία εφαρµογής:
Αραίωση:
∆ιάµετρος στοµίου:
Πίεση στοµίου:
Συνιστώµενο πάχος:
Συνθήκες εφαρµογής:
Αναλογία µείγµατος:
∆ιάρκεια µείγµατος:

Πινέλο ρολό
πιστόλι
airless
0-5%
10-15% 0-5%
1,7 mm
0,011” - 0,015”
3 - 4 bar
150 - 175 bar
30 στεγνά microns
10 - 30 ºC και σχ. υγρασία <80%:
3 µέρη βάσης – 1 µέρος καταλύτη
4 ώρες στους 23ο C

Εφαρµογή: ανακινήστε καλά το προϊόν. Εφαρµόστε σε καθαρές, στεγνές και κατάλληλα ασταρωµένες
επιφάνειες.
Ανακατέψτε καλά 3 µέρη βάσης µε 1 µέρος σκληρυντικό. Εφαρµόστε µέσα σε 3 ώρες, διότι µετά από
αυτό το χρονικό διάστηµα το µείγµα πήζει. Απλώστε το µείγµα σε λεπτές στρώσεις σε καθαρές και
στεγνές επιφάνειες. Αφήστε 18-36 ώρες να στεγνώσουν.
Προετοιµασία επιφάνειας:
Τούβλα, µπετόν, µάρµαρο, ανοξείδωτο ατσάλι: Εφαρµόστε απευθείας. Αν επιθυµείτε πρόσθετη
προστασία ασταρώστε προηγουµένως µε TITAN Antigrafiti Αστάρι. Σε επιφάνειες ιδιαίτερα
απορροφητικές εφαρµόστε 2-3 στρώσεις µέχρι να στεγανοποιηθεί πλήρως και να γίνει οµοιόµορφη.
Κατόπιν εφαρµόστε 1 στρώση βερνίκι Antigraffitti.
Τεχνητή πέτρα: εφαρµόστε απευθείας το βερνίκι. Εάν επιθυµείτε επιπλέον προστασία της επιφάνειας
από την διάβρωση του περιβάλλοντος, ασταρώστε πρώτα µε το Αστάρι Antigraffitti.
Ήδη βαµµένες επιφάνειες: Εφαρµόστε απευθείας µια στρώση βερνικιού. Κάποια είδη βαφών µπορεί
να παρουσιάσουν προβλήµατα πρόσφυσης ή χρωµατισµού. Κάντε πρώτα µια δοκιµή.
Συντήρηση: σε επιφάνειες ήδη βαµµένες µε το σύστηµα Antigraffitti της Titan, τρίψτε επιφανειακά και
εφαρµόστε 1 στρώση ασταριού antigraffitti και µια στρώση βερνικιού.
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Η µέγιστη ανθεκτικότητα και δράση του Antigrafiti επιτυγχάνεται µετά από 5-7 µέρες, ανάλογα µε τις
συνθήκες περιβάλλοντος. Καθαρίστε τα εργαλεία αµέσως µετά την χρήση µε TITAN Antigrafiti
Καθαριστικό Αστάρι.
Σε πολύ µεγάλες επιφάνειες που έχουν ανοµοιοµορφίες, ενδέχεται να εµφανιστούν διαφορές στην
γυαλάδα της τελικής στρώσης. Για να εξασφαλίσετε µέγιστη οµοιοµορφία, εφαρµόστε το αστάρι
antigraffitti πριν το βερνίκι.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προϊόν µε βάση διαλύτη.
Για επαγγελµατική χρήση. Εύφλεκτο. Κρατήστε το µακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
Χρησιµοποιήστε το µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. Σε εσωτερική χρήση, κρατήστε πόρτες και
παράθυρα ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εφαρµογής και του στεγνώµατος. Όταν γίνεται εφαρµογή µε
πινέλο σε µεγάλες εσωτερικές επιφάνειες ή περιορισµένους χώρους, φορέστε κατάλληλη αναπνευστική
µάσκα.
Αποφύγετε επαφή µε δέρµα και µάτια. Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής, συνίσταται να φοράτε
προστατευτικά γυαλιά. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και
ζητήστε ιατρική συµβουλή. Αφαίρεση λεκέδων από το δέρµα: χρησιµοποιήστε σαπούνι και νερό ή
ειδικό καθαριστικό δέρµατος.
Κρατήστε το µακριά από παιδιά. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή συστήµατα ύδρευσης.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ
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ΣΤΟ
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ΤΕΧΝΙΚΗΣ

