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PROTECT ANTIGRAFFITI WAX
OPIS

KARTA TECHNICZNA
ZALECENIA

PROTECT ANTIGRAFFITI WAX to tracony system powłokowy
do zabezpieczania wszelkich powierzchni narażonych na
graffiti, naklejki oraz plakaty. Powłoka pozwala na usunięcie
graffiti przy pomocy gorącej wody pod ciśnieniem i wymaga
odnowienia usuniętej warstwy w celu ochrony powierzchni na
przyszłość.
Trwałość 7 lat.

•
•

BEZPIECZEŃSTWO i OCHRONA ZDROWIA
•

ZASTOSOWANIE
PROTECT ANTIGRAFFITI WAX nadaje się do zabezpieczania
wszelkich powierzchni budowlanych strukturalnych oraz
gładkich. PROTECT ANTIGRAFFITI WAX jest dostępny w
wykończeniu satynowym aby zmniejszyć do minimum różnicę
w wyglądzie powierzchni zabezpieczonej od nie
zabezpieczonej. Powłokę można użyć na: tynk, cegłę, klinkier,
beton, kamień, powierzchnie malowane, blachę oraz inne
podłoża powszechnie stosowane w budownictwie.

Tracone zabezpieczenie przed graffiti i plakatami
Prosta aplikacja
Ochrona już po 4h
Gotowy do użycia

DANE TECHNICZNE
Postać
Kolor
Zapach
pH
Relative density

: Ciecz
: Biały
: Charakterystyczny
:: 1.0± 1.05

WYMAGANE NARZĘDZIA
•

•
•
•
•

Ochrona dróg oddechowych: Specjalistyczny sprzęt do
ochrony dróg oddechowych nie jest wymagany w
normalnych warunkach użycia, jeśli zapewniono
odpowiednią wentylację.
Ochrona rąk: Nie jest wymagana.
Ochrona skóry: Nie jest wymagana.
Ochrona oczu: W przypadku ryzyka rozpryskiwania należy
stosować okulary ochronne.
W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów.
Skorzystać z pomocy lekarza lub specjalisty.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA
•
•
•
•

Nie należy używać agresywnych środków na powłoce
Powłoka może pozostawiać smugi na ciemnych
kolorach elewacji.

Wałek lub metoda natryskowa

WYDAJNOŚĆ
2

6 do 12 m / l

WSPARCIE TECHNICZNE
PROTECT
ul. Zakładowa 6
04-683 Warszawa
T: +48 698 922 848
E: info@protect-system.pl
Ważna uwaga: Treść publikacji jest oparta na naszym doświadczeniu w
zakresie stosowania produktu. PROTECT gwarantuje jakość produktów,
ale nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania przez
użytkownika zaleceń oraz instrukcji dotyczących użycia produktów, a
szczególnie w przypadku niewłaściwego użycia, użycia przez
nieprzeszkolony personel, użycia produktów niekompatybilnych z
produktami PROTECT, lub niekorzystnych warunków atmosferycznych
dodatkowe informacje podano w karcie charakterystyki substancji
niebezpiecznej.

INSTRUKCJA UŻYCIA
•

•
•
•
•
•
•
•

Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowanie
Przed aplikacją należy wykonać próbę w
niewidocznym miejscu
Powierzchnia musi być całkowicie czysta
Na bardzo chłonnych podłożach należy nałożyć
maksimum 2 warstwy
Na podłożach gładkich nakładać 1-warstwowo
Ewentualne kolejne warstwy nakładać po
sprawdzeniu czy powłoka jest sucha (ok 1-2h)
Ochrona przed graffiti po 4h
Temperatura aplikacji 5°C do 30°C

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
•

Przy użyciu czystej wody

SKŁADOWANIE
•
•

Przechowywać w suchym miejscu w 5°C do 30°C.
Zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.
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