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MAXCLEAR® GRAFFITI
VÝROBEK ANTIGRAFFITI NA OCHRANU FASÁD
POPIS:
POUŽITÍ:
VÝHODY:
APLIKACE:

VYDATNOST:
BALENÍ:
SKLADOVÁNÍ:
BEZPEČNOST
PRÁCE:

Kapalina mléčného vzhledu, která po aplikaci chrání povrch a umožňuje snadné
odstranění nástřiků sprejů z povrchů.
Ochrana minerálních povrchů fasád a stěn proti sprejařům, které jsou provedeny z
přírodního kamene, žuly, mramoru, cementových omítek, betonu, cihel apod.
 Vynikající ochrana minerálních povrchů před sprejaři.
 Snadné odstranění sprejových maleb.
 Jednosložkový výrobek, snadná aplikace válečkem, štětcem nebo pistolí.
MAXCLEAR GRAFFITI se může nanášet na minerální povrchy jako jsou např. přírodní
kámen, žula, mramor, cementovou maltu, cihly apod. Nesmí se nikdy nanášet na
syntetické povrchy jako jsou malby, základní nátěry apod. Rovněž čisticí prostředek
sprejových maleb – MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER – by mohl narušovat syntetické
povrchy.
Je vhodné, jestliže ošetřovaný povrch má určitou pórovitost pro dosažení dokonalého
uchycení výrobku na povrchu, protože v případě příliš hladkého povrchu by mohlo
docházet ke stékání nátěru.
MAXCLEAR GRAFFITI se dodává jako hotový výrobek pro své použití, s možností
aplikace válečkem, štětcem nebo pistolí.
Před vlastní aplikací se doporučuje provést předem zkoušku výrobku na malé ploše,
protože v určitých případech může způsobit změnu odstínu povrchu po jeho aplikaci.
Rovněž, pro zaručení dokonalé přídržnosti a zabránění vzniku světlejších skvrn na
fasádě, se doporučuje před aplikací navlhčit povrch. V okamžiku kdy zmizí povrchová
voda se nanese první vrstva výrobku, která se nechá schnout přibližně 30 – 60 minut,
než se nanese druhá vrstva. Nutno dbát, aby byl nátěr nanášen ve stejnoměrné vrstvě.
Doporučená doba schnutí pro dosažení dokonalé ochrany povrchu je v rozmezí 12 –
24 hodin.
Pro odstranění sprejových nástřiků z již ošetřeného povrchu výrobkem MAXCLEAR
GRAFFITI se používá odstraňovač nástřiků MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER. Po
nanesení na postříkaný povrch se nechá působit několik minut a poté se odstraní
tlakovou vodou. Jestliže je to nutné, proces se opakuje, a to v souladu s doporučeními
dle Technického listu č. 95 výrobku MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER. Po očištění je
nutno povrch znovu chránit nanesením ochrany MAXCLEAR GRAFFITI.
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Přibližně 3 m z jednoho litru výrobku. Spotřeba se může měnit v závislosti na
pórovitosti podkladu.
Nádoby o obsahu 5 a 20 litrů.
9 měsíců v originálních a dobře
uzavřených obalech.
Zabránit kontaktu s pokožkou a
očima, používat vhodný oděv,
OŠETŘENÝ POVRCH
NEOŠETŘENÝ POVRCH
gumové rukavice a ochranné
rukavice, resp. ochranný štít.
Jestliže došlo ke kontaktu
s pokožkou, je nutno ji umýt
odraženou vodou a mýdlem.
V případě zasažení očí, je
nutno vymýt je vydatným
množstvím vody a vyhledat
OŠETŘENÝ POVRCH PO
NEOŠETŘENÝ POVRCH PO
lékařskou pomoc.
OČIŠTĚNÍ
OČIŠTĚNÍ
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TECHNICKÁ
DATA:
ZÁRUKA:
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Hustota [g/cm ]
Obsah pevných částic [%]

1,015
18

Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických
znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv
použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem
schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a
ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za
hodnoty, které přesahují uvedené parametry.
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