
 
 
 
 
Nátěr pro preventivní ochranu před graffiti pro nesavé povrchy. 
 
POPIS: 
ANTIGRAFFITI WA je nátěr pro preventivní ochranu 
před graffiti pracující na principu obětované vrstvy – 
ochranný nátěr se odstraní spolu s graffiti a je nutné jej 
v místě čištění obnovit. 
Je účinný proti všem typům graffiti a proti výlepu plakátů. 
Jednosložkový nátěr bez rozpouštědel na bázi 
speciálních vosků a tvrdých parafinů vytváří na povrchu 
slabě viditelný hedvábně lesklý film.  
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
ANTIGRAFFITI WA je určen pro ošetření nesavých 
povrchů. 
Je zvlášť určen pro povrchy choulostivé na působení 
rozpouštědel jako jsou barvené a probarvené omítky 
kontaktních zateplovacích systémů, pryskyřičné omítky a 
fasádní barvy a nátěry. 
 
VLASTNOSTI: 
Složení: vosky, emulze 
Vzhled:  
Hustota při +20 °C ca. 0,96 g/cm3 
Viskozita:  7 g/mm2 
Bod vzplanutí: + 25 °C 
 
BALENÍ:  
Plastový kanystr 1l, 5l, 10l a 30l 
 
NÁŘADÍ: 
Nářadí vyčistěte ihned po použití vodou. 
 
SPOTŘEBA: 
Vydatnost aplikačního roztoku je v rozmezí 1,25 - 10 m2/l 
a závisí na savosti a hrubosti podkladu. 
Spotřeba se pohybuje mezi 100 – 800 ml/m2. 
Pro stanovení přesné spotřeby doporučujeme provést 
zkoušku na konkrétním povrchu!! 
 
SKLADOVÁNÍ: 
1 rok v originálním obalu při teplotě 0 °C - +30 °C. 
Chraňte před mrazem a slunečním zářením. 
 
 
 
 

  
VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PODKLAD: 
ANTIGRAFFITI WA lze aplikovat převážně na nesavé 
povrchy.  
Podklad musí být pevný, suchý, zbavený prachu a 
nečistot.  
 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
ANTIGRAFFITI WA lze nanášet štětcem (hladké 
povrchy), válečkem nebo postřikovačem. Nátěr musí být 
nanesen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená 
místa, ani místa s přebytkem nátěru. 
Ideálním řešením aplikace je nanášení ve dvou 
pracovnících. První ANTIGRAFFITI WA nanáší na 
povrch a druhý jej pomocí vlastního válečku, který 
nenamáčí do vědra s nátěrem, roztírá na povrchu do 
rovnoměrné vrstvy. 
Po zaschnutí první vrstvy nátěru postup opakovat.  
 
ODSTRANĚNÍ NÁSLEDNÝCH GRAFFITI: 
Horkou tlakovou vodou (90 °C, 90 bar) bez použití 
odstraňovačů graffiti. Pro zaručení spolehlivé anti-graffiti 
ochrany je třeba po vyschnutí povrchu nátěr 
ANTIGRAFFITI znovu obnovit. Životnost je mezi 1 a 2 
roky a závisí na počasí. 
 
HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Používejte předepsané ochranné oděvy, brýle a 
rukavice. 
Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte.  
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah 
dětí. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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