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Graffitiguard

mavrox Graffitiguard grafitikaitse kõvadele ja poorsetele välis- ja sisepindadele
Eelised
 kaitseb värvi ja grafiti eest;
 tagab eriti tugeva kaitse markerite/viltpiilatsite vastu;
 kaitseb grafiti ning õhus lenduva saaste ja niiskuse eest minimaalselt 7 aastat;
 väldib grafiti sissetungimist pinda;
 veepõhine;
 veeauru läbilaskev, töötlusjärgselt kaitstav pind „hingav“;
 kergesti biolagunev vastavalt OECD test 302 B-le;
 UV-kindel;
 sobib kasutamiseks enamikel pindadel;
 PH kindel.
Tootekirjeldus
mavrox Graffitiguard veebaasiline ilmastikukindel pikaajaline kaitse kaitsmaks enamus tüüpi pindasid pihustavate värvide ja/või grafiti vastu. Toode on kasutatav ühekordse kaitsekihina, tagades pinnakaitse kuni vajaduseni grafiti eemaldada. Peale grafiti eemaldamist on vajalik teostada uuesti pinnakaitse mavrox Graffitiguard-iga. Toode on veeauru läbilaskev ning laseb töödeldud pinnal „hingata“.
Nõuetekohasel pinnatöötlusel annab pinnale grafitikaitse ligikaudu 7 aastaks. Õhuslenduva saaste ja
niiskuse vastu on pind kaitstud vähemalt seitsmeks aastaks.
mavrox Graffitiguard on kergesti biolagunev.
Alati soovitav eelnevalt teostada näidispaigaldus väikesel pinnal.
Tehnilsed andmed
Pinnavälimus
Erikaal
Lõhn
pH-väärtus
Kulunorm:
Betoon, tellis või sama
Liivakivi, segu või teised pehmed imavad
materjalid
Kihtide arv
Kuivamisaeg
Ideaaltemperatuur välistingimustes töötamiseks
Madalaim temperatuur
Suhteline õhuniiskus

Läbipaistev, tavaolukorras nähtamatu, sõltub aluspinna tüübist
1,00 kg/L
Lõhnatu
8
Sõltub pinnamaterjalist
0,10-0,15 L/m2
0,15-0,20 L/m2
2 kihti
Kaetud pindadel vee- ja grafitikindel peale 2h ja kuiv
peale 4h.
Täielik kaitseefekt peale 72h möödumist
10-35o C
5o C
Maks 95% paigalduse ajal

Kasutusjuhis
Puhastada grafiti ja muu saaste nagu tolm, vaha, õli, värvijäägid jne aluspinnalt. Kaitsta aknad jms
sobival viisil kinni kattes.
Pealekandmine
Kasutada lahjendamata.

Välistingimustes pinnakaitse
Raputada või segada toode hästi enne kasutamist. Mavrox Graffitiguard on võimalik peale kanda
madalasurvelise pihusti või vaakumkolbpumbaga. Pind katta kahes kihis. Lasta vahepeal kuivada.
Mavrox Graffitiguard võib kanda niiskele, mittemärjale pinnale. Nired ja/või üleliigne materjali on
võimalik kergesti veega maha pesta.
Sisetingimustes pinnakaitse
Värvitud pinda on võimalik kaitsta kasutades kaabitsharja, -rulli või madalasurvelist pihustit koos kaabitsaga. Pind kaetakse kolm korda.

Välistingimustes grafiti eemaldamine
Meetod 1 – Tavapinnad
Eemaldada grafiti kuuma vee kõrgsurvepesuga (90°C & 90-150 bar / 1300-2175 PSI). Raskematel
juhtudel kasutada mavrox graffiti Remover/eemaldajat. Kaitsta külgnevad pinnad.
Meetod 2 – Tundlikud pinnad
Pihustada mavrox Graffitiguard Remover. Lasta lahustil mõjuda mõned minutid ja seejärel pesta
kuuma veega (90°C & 60-80 bar/870-1160 PSI). Meetod kasutatav ainult tundlikel pindadel. Peale
puhastamist veel nähtava grafiti võib eemaldada mavrox Graffitiguard Remover ja riidest lapiga
hõõrudes. Kemikaaliga puhastatud pind tuleks puhastada lapi ja veega . Teostada uus kaitse mavrox
Graffitiguard’ga.
Sisepindadelt grafiti eemaldamine
Värvitud pind:
Niisutada pind mavrox Graffitiguard Remover’ga ja pühkida maha grafiti valgest nailonist lapi või
kaltsuga. Võimalusel kasutada kõrgsurve kuuma vett ning märgimurit.
Poorsed pinnad:
Pesta maha kuuma veega ning kasutada märgimurit.

Puhastatud pindade uuesti kaitsmine
Grafiti eemaldamisega kaob ka kaitsekiht. Peale pinnapuhastust teostada pinna taaskaitsmine kahes
kihis Mavrox Graffitiguard’ga. Enne paigaldust teostada proovipaigaldus, paigaldaja on vastutav
lõpptulemuse eest.
Puhastamine
Peale kasutamist puhastada materjali jäägid veega.
Tarnimine
10 L, 25 L, 200 L and 1000 L nõus
Ladustamine ja säilivus

Ladustada mittekülmas originaalpakendites.
Ligikaudu 12 kuud avamata pakendis.
Hoiatused
Kasutada kaitseriietust ja tava ettevaatusabinõusid töötamisel.
Tähistamine
Ei ole kvalifitseeritud ohtlikuks.

