
 
 
mavrox® Graffitiguard Permanent WB 
mavrox Graffitiguard Permanent WB veepõhine antigrafiti polüuretaan püsikate poorsetele 
ja mittepoorsetele pindadele 
 
 
 
 
Eelised 

 kaitseb värvi ja grafiti eest; 

 tagab eriti tugeva kaitse markerite/viltpiilatsite vastu; 

 väldib grafiti sissetungimist pinda;  

 veepõhine ja veeauru läbilaskev; 

 püsikaitse „2 pack süsteem“; 

 UV-kindel. 

Tootekirjeldus 
mavrox Graffitiguard Permanent WB veepõhine ilmastikukestev pikaajaline kaitse kaitsmaks ena-
mus tüüpi pindasid pihustavate värvide ja/või grafiti vastu. Nõuetekohasel pinnatöötlusel on pind grafi-
tikaitstud ligikaudu 5 aastaks. mavrox Graffitiguard Permanent WB kaetud pinnale teostatud grafiti 
on eemaldatav mavrox Graffitiguard Wipes lappide, mavrox Remover lite ja mavrox Ink Remo-
ver’ga. 
 
Alati on soovitav eelnevalt teostada näidispaigaldus väikesel pinnal.  
 
Tehnilised andmed 

Pinnavälimus Läbipaistev ja värvipigmendiga 

Erikaal 1,25 kg/L 

Lõhn Neutraalne 

Kulunorm: 
Betoon, tellis või sama 
Liivakivi, segu või teised pehmed imavad 
materjalid 

Sõltub pinnamaterjalist  
0,10-0,15 L/m2 
0,15-0,20 L/m2 

Kihtide arv 2-3 kihti 

Kuivamisaeg Kaetud pindadel vee- ja grafitikindel peale 2h ja kuiv 
peale 4h. 
Täielik kaitseefekt peale 7 ööpäeva möödumist 

Ideaaltemperatuur välistingimustes töötami-
seks 

10-30o C 

Madalaim temperatuur 5 o C 

Suhteline õhuniiskus Maks 95% paigalduse ajal 

Veeauruläbilaskvus 381 g/m2/25h 

 
 
Kasutusjuhis 
Puhastada grafiti ja muu saaste nagu teemustus, vaha, õli ja värvijäägid jne pinnalt. Kaitsta aknad jms 
sobival viisil. 



 
 
Pealekandmine 
 
Pintsel/hari: maks. 0-5% vett 
Õhuta pihusti:  maks. 0-5% vett 
Õhupihusti:  maks. 0-10% vett 
  
Segamisjuhised 
Segada mõlemad komponendid energiliselt 10 minutit mehaanilise segistiga. Segatavate komponenti-
de temperatuur peab olema vähemalt 100 C. 
 
Lisada komponent B komponenti A ja segada korralikult ühtlaseks massiks.  
 
Paigaldus 
mavrox Graffitiguard Permanent WB võib paigaldada pintsli, rulli ja õhusegur või surveõhu pihusti-
ga. Soovitav on paigaldus teostada õhusegur või surveõhu pihustiga. 
 
Betoon: 
2-3 kihti: mavrox Graffitiguard Permanent WB 
 
Kuivamisaeg ca 2h temperatuuril 200 C (vajalik jälgida kogu paigalduse aja). 
Teostada proovipaigaldus, et veenduda soovitud resultaadist. 
 
Grafiti eemaldamine 
Grafiti võib lihtsalt eemaldada kandes pinnale mavrox grafiti eemaldustooteid: mavrox Graffiti 
Remover extra lite, mavrox Graffiti Wipes. Pesta pinda veega peale grafiti eemaldamist. 
 
Puhastamine 
Materjal on pustatav veega peale kasutamist. 
 
Tarnimine 
5 L, 10 L ja 20 L plekknõus 
 
Ladustamine ja säilivus 
Ladustada 50 C - 400 C mitteavatud originaalpakendites 
Ligikaudu 6 kuud avamata pakendis 
 
Hoiatused 
Tagada töökoha piisav ventileerimine materjali paigalduse ajal. See on hädavalik toote kivistumise 
ajal. Vältida sisse hingamist, kandes kaitsemaski. Ohtlik ja ärritav. Silma sattudes loputada veega ja 
pöörduda arsti poole. Mitte süüa, juua ega suitsetada materjali paigaldusel. 
 
Tähistamine 
UN 1263 
 
Üldinformatsioon 
MAVRO International ei saa võtta vastutust esitatud andmetele põhinevalt, sest puudub mõju toote 
kasutamisele ning töötingimustele. 
 


