
 
 
mavrox® NitoCoat® 
NitoCoat® patenteeritud ühekomponentne püsikaitsekate siseseks ja väliseks paigalduseks. 
Väga õhuke, kergesti puhastatav suurepäraste grafitivastaste omadustega. 
 
 
 
Eelised 

 fantastiline kaitse grafiti pinda sissetungimise vastu; 

 takistab õli, lahustite jt kemikaalide sissetungimist aluspinda;  

 kulumis- ja põrutuskindel; 

 kõrge UV-kindlus;  

 vee, ilmastiku ja kemikaalikindel; 

 mittekergestisüttiv; 

 oksüdatsioonile ja söövitusele/korrosioonile vastupidav; 

 sobiv kaasaarvatult: betoon, plastik, alumiinium, värvitud ja trespa®-plaat pindadele; 

 suurepärane värvi- ja läikeuuendus luitunud värvitud ja plastikpindadele. 

Tootekirjeldus 
NitoCoat® tagab kestva kaitsekihi, millelt saab kergelt eemaldada grafiti ja muu mustuse. NitoCoat® 
on lahustit sisaldav polüsilaankate, mis on sobiv kasutamiseks enamikul pindadel. Materjal tekitab 
pinnale püsiva läbipaistva kattekihi ja on korduvpuhastatav mavrox Graffiti Gel 3+, mavrox Graffiti 
Gel 221 RS, mavrox Graffiti, Remover Lite and mavrox Graffiti Remover Extra Lite eripuhastusai-
netega. Sõltuvalt asjaoludest tagab NitoCoat® kaitse vähemalt 3 aastaks saastumise, erosiooni ja vee 
vastu. 
 
NitoCoat® on kestev erinevat tüüpi värvidele, tindile ja pliiatsitele ja tagab töödeldud pinna kaitse 
määrdumise vastu. 
 
NitoCoat® on ühekomponentne kate, valmis koheseks paigaldamiseks ja see kõveneb toatemperatuu-
ril. 
 
NitoCoat® tekitab püsiva kaitse ja tänu keemilisele nakkele alupinnaga võib pinda sagedasti puhasta-
da ilma seda kahjustamata. 
 
Tehnilised andmed 

Värvus Läbipaistev, läbipaistvus sõltub pinnast 

Erikaal 0,92 g/ml 

Lõhn Tugevad lahustid 

Tahked ained 20-60% 

Kulunorm 
Teras ja plastik: 
Arvestuslik kulu*: 
*sõltub aluspinnast 

 

0,02 l/m2 ca 3 m kihipaksusel 
ca 50-90 m2/l 

Kihtide arv 1-2 kihti „märg-märjalt“ paigaldada 15 min jooksul  

Kuivamisaeg Keemilise reaktsiooni aeg 15 min. Tolmukuiv 1h, kaitseefekt 24h, täie-
likult kõvenenud 7 ööpäevaga 

Paigaldustemperatuur 5-30o C 

Temperatuuritaluvus 250o C 

Suhteline õhuniiskus Minimaalselt 30% - 80% paigalduse ajal 



Kasutusaeg 12 kuud 20o C 

 
Kasutusjuhis 
Puhastada pind ja eemaldada grafiti ja muud saasteained nagu tahm/nõgi, vaha, õli ja värvijäägid jne. 
Kaitsata klaas- ja  muud pinnad, mis ei kuulu töötlemisele. 
 
Pinnad peavad olema täielikult kuivad! 
Töötlemisel esinev niiskus avaldab kohest mõju lõpptulemusele. 
 
NitoCoat® on sobiv paigaldada mikrofiiber lapi, mavrox Powerspons või pihustusvahendiga suure-
matel pindadel. 
 
Teostada näidispaigaldus, et veenduda parimas lõpptulemuses. 
 
Puhastamine 
Grafiti on kergelt eemaldatav kasutades mavrox Graffiti Gel 3+, mavrox Graffiti Gel 221 RS, mav-
rox Graffiti, Remover Lite ja mavrox Graffiti Remover Extra Lite. Eemaldada grafiti pehme lapiga 
ja pesta peale eemaldust mavrox Speedy või keemiliselt neutraliseeriva puhastusainega. Vältida 
mehaanilist kahjustamist, kasutades abrasiivseid puhastusvahendeid nt „karukeel“ jne. Õhusaastest 
puhastada, kasutades neutraliseerivat ainet. 
 
Tarnimine 
800 ml ja 5 l 
 
Ladustamine ja säilivus 
ca. 12 kuud avamata originaalpakendis toatemperatuuril 
 
Hoiatused 
Kanda sobivat kaitseriietust, kindaid ja näomaski. Vältida kokkupuudet nahaga. Mitte paigaldada lahti-
se tule läheduses või otsese päikesevalguse käes. Veenduda töökoha piisavas ventileerituses. Vältida 
sisse hingamist, kasutades sobivat kaitsemaski. Toode võib ärritada hingamisteid. Vältida sisse hin-
gamist, kandes kaitsemaski. Vältida kokkupuudet vee ja teiste vedelikega. 
 
Tähistamine 
 

   
Söövitav Tuleohtlik 
 
Klassifitseeritud ohtliku kaubana tee- ja meretranspordil 
 
Esitatud tooteinfo on käsitletav juhendina toote kasutamiseks. MAVRO International ei anna garantiid 
lõpptulemusele. Kasutaja peaks alati tegema esmalt proovipaigalduse ja on vastutav lõpptulemuse 
eest.  
 

Pind NitoCoat variant 

Alumiinium NitoCoat matt HD 

Alumiinium, anodeeritud NitoCoat matt HD 

Vask NitoCoat matt 

Pronks NitoCoat matt 

Nikkel NitoCoat matt 

Kroom NitoCoat matt 

Roostevaba teras NitoCoat matt 

Veerem koosseis väline (rongid, metrood, 
bussid ja trammid) 

NitoCoat bright 

Veerem koosseis sisene (rongid, metrood, 
bussid ja trammid) 

NitoCoat matt HD 

PMMA, pleksiklaas NitoCoat matt 

Polükarbamiid NitoCoat bright G 



Polüstüreen NitoCoat bright G 

Tellismüüritis NitoCoat matt 

Betoon, kui töödeldakse mavrox 231 NitoCoat matt HD 

Pulbervärvid NitoCoat matt HD 

Poleeritud graniit NitoCoat matt HD 

Poleeritud marmor NitoCoat matt HD 

Polüetüleen NitoCoat matt 

Polüpropüleen NitoCoat matt 

Plastikraam NitoCoat matt HD 

Trespa-plaat NitoCoat matt HD 

Kaetud teras NitoCoat matt HD 

Liiklusmärgid NitoCoat bright G 

 


