INFORMACJA O PRODUKCIE
ANTIPAROLI 2K RAL
permanentny system anty-graffiti (2-składnikowy)
Art. nr 595
WŁAŚCIWOŚCI
ANTIPAROLI 2K RAL to dwuskładnikowa warstwa służąca profilaktyce anty-graffiti.
ANTIPAROLI 2K RAL przepuszcza parę wodną, zapobiega procesom karbonizacji,
gdyż odrzuca CO2. System jest dostępny we wszystkich kolorach RAL.
ANTIPAROLI 2K RAL, oprócz permanentnej ochrony przed graffiti, spełnia również
warunki systemu ochrony powierzchni OS-B wg ZTV-SIB 90 przy odpowiedniej
strukturze warstw.
ZASTOSOWANIE:
ANTIPAROLI 2K RAL stosuje się jako permanentny preparat chroniący przed graffiti
na podłożach nośnych (wstępnie przygotowanych), gdzie oprócz ochrony powierzchni i
ochrony anty-graffiti, należy również zagwarantować możliwość szybkiego,
wielokrotnego czyszczenia bez konieczności nakładania później kolejnej warstwy. Mimo
wysokiego poziomu odrzucania graffiti zalecamy naniesienie preparatu typu „Finish” do
szybkiego czyszczenia w formie ANTIPAROLI temporär na warstwę permanentną.
Bardzo skutecznie przyspieszy to proces czyszczenia.
ANTIPAROLI 2K RAL nadaje się – po zastosowaniu odpowiedniego gruntu (patrz
przegląd systemów) – również jako warstwa ochronna na metal, szkło, ceramikę oraz
stare powłoki i systemy tynków.
PRZYGOTOWANIE
Podłoże musi być mineralne, suche, czyste, nośne, pozbawione luźnych zabrudzeń, oleju,
smoły i innych odczepiających się materiałów. Podłoża bardzo chłonne należy
potraktować preparatem ANTIPAROLI WM. Podłoża niechłonne należy potraktować
najpierw preparatem ANTIPAROLI 2K Grund. ANTIPAROLI 2K RAL nanieść
wałkiem odpornym na rozpuszczalniki (zalecane) lub przy pomocy odpowiedniej techniki
natryskowej (air less, niskociśnieniowa, wysokociśnieniowa). Wszystkie graffiti usunąć
najpierw preparatem do usuwania graffiti HMF lub pastą WENDRO. Należy zwracać
uwagę na równomierne rozłożenie preparatu. Nie przygotowywać preparatu na
bezpośrednim nasłonecznieniu lub na powierzchniach nagrzanych. Naniesienie warstw
za grubo lub nierówno, szczególnie w przypadku ciemnych podłoży, prowadzi do

pojawienia się plam przy wysychaniu. Prosimy o zwrócenie uwagi na strukturę warstw
zgodnie z naszą tabelą systemową.

Nasze wskazówki techniczne dotyczące zastosowania produktu opierają się na szczegółowych
badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach w praktyce. Ze względu na różnorodność warunków
stosowania produktu udzielone rady i zalecenia są jednak niewiążące.

DANE TECHNICZNE:
Stosunek mieszanki:

2:1 wymieszać z utwardzaczem (jest dostarczany z
preparatem)

Warunki przygotowania:

podłoże musi być suche i czyste (patrz powyżej)

Temperatura przygotowania:

Temperatura produktu musi kształtować się na poziomie
3oC powyżej punktu rosy. Obiekt i otoczenie powinny
mieć min. 8oC

Schnięcie:

po ok. 2 godzinach system można ponownie
opracowywać tym samym systemem lub systemem antygraffiti ANTIPAROLI. Odporność na graffiti – po 7
dniach

Gęstość warstwy sucha:

min. 40µ przy ok. 110g/m2

Zużycie:

zależnie od podłożą ok. 125-200g/m2

Czyszczenie narzędzi:

jeśli to możliwe, stosować narzędzia jednorazowe. W
innym wypadku natychmiast po użyciu czyścić
preparatem COVIL 35.

Przechowywanie:

w nie otwieranym opakowaniu min. 12 miesięcy.
Składniki utwardzające 6 miesięcy

