Aplikace anti-graffiti systému KTX 07

Postup při nanášení nátěrů pro preventivní ochranu před graffiti KTX 07
VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PODKLAD:
Podklad musí být pevný, suchý, zbavený prachu a nečistot, bez trhlin, prostý odlupujících se částí, solných
výkvětů a jiných nedostatků. Nové podklady musí být suché a vyzrálé.
Povrch je nutné nejdříve izolovat základním nátěrem PX 07 Primer.
Důležité : před nanesením ochranného nátěru – rozpouštědlová fasádní barva musí schnout minimálně 8 dní,
fasádní barva rozpustná ve vodě alespoň 3 dny. Tenkovrstvé omítky 3 týdny dle klimatických podmínek.

NÁVOD K POUŽITÍ :
Matné nebo lesklé provedení volte podle typu povrchu, který plánujete ochránit. Aplikujte při teplotách od +5 oC
do +25oC, je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, kdy je podklad přehřátý a dešti. Ošetřený povrch
nesnese déšť po dobu 8 hodin od nanesení druhé ochranné vrstvy. Informujte se o počasí ještě před zahájením
prací.
Nátěry důkladně promíchejte, aby vznikla homogenní směs a nechte 5 minut ustát.
Naneste 1 vrstvu základního nátěru PX 07 Primer (dvě vrstvy po cca. 4 hodinách se doporučují pouze u velmi
savých a hrubých povrchů pro zamezení „mokrého vzhledu“ při nanesení KTX 07) a po 24hodinách 2 vrstvy
vlastního anti-grafftii nátěru KTX 07. Druhou vrstvu KTX 07 nanášejte až první vrstva uschne (cca. po 4 hodinách
dle klimatických podmínek).

PRO NANÁŠENÍ NÁTĚRŮ PLATÍ :
Celý povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí
se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem
nátěru.
Ideálním řešením aplikace jsou dva pracovníci –
první nanáší válečkem směs a druhý roztírá bez
namáčení stejným typem válečku nanesený nátěr
do rovnoměrné vrstvy.
Doporučujeme používat válečky šíře 200 mm
s vlasem 18 mm, které se používají pro nátěr
hrubých povrchů, horní hranu nátěru je v každém
případě nutné ukončit do předem nalepené pásky
(pásku ihned po 1. Vrstvě odstraňte a pečlivě
rozetřete nátěr, který se pod ní dostal). Používejte
váleček nasazený na teleskopické tyči – umožní
Vám lépe tlačit do válečku a tím lépe rozetřít
nanesenou vrstvu.

