6.4 Ακρυλικά χρώματα για σοβά & μπετόν

DUROSTICK ANTIGRAFFITI Προστατευτικό χρώμα από τα graffiti
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρώμα

Λευκό

Aποχρώσεις

10 επιλεγμένες αποχρώσεις βάσει
χρωματολογίου που παραδίδονται έτοιμες
χρωματισμένες αποκλειστικά από την
εταιρεία

Αντοχή στο πλύσιμο

> 22.000 κύκλους(κατά DIN 53788)

Στιλπνότητα

Ματ

Χρόνος στεγνώματος

45 έως 75 λεπτά (στην αφή), ανάλογα με
τις καιρικές συνθήκες

Χρόνος επαναβαφής

Μία έως δύο ώρες

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +5°C έως +40°C

Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές

Από -40°C έως +120°C

Περατότητα υδρατμών (ISO9932)

30gr/m2/hr

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):
Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε., της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για
το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ « Ειδικά Επιχρίσματα Ενός Συστατικού»,
Τύπος Δ): 500 gr/lt (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο
390 gr/lt Π.Ο.Ε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται, στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε
ξηρούς χώρους, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Το λευκό ΔΕΝ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ με τις χρωστικές των πλαστικών και
ακρυλικών χρωμάτων.

Πολυουρεθανικό χρώμα ενός συστατικού νέας τεχνολογίας, τροποποιημένο με σιλάνια. Δημιουργεί εξαιρετικά
αντικολλητική επιφάνεια, η οποία ‘αποτρέπει’ την πρόσφυση οποιουδήποτε
χρώματος σε αυτή. Δημιουργεί ένα
αδιαβροχοποιητικό, ελαστικό, στεγανωτικό και ανθεκτικό αντικολλητικό
φιλμ μακράς διαρκείας που προστατεύει από οποιασδήποτε μορφής graffiti σε
σπρέι, μαρκαδόρους κ.ά.
Παρέχει μόνιμη αντιρρυπαντική και
αντικολλητική προστασία, χωρίς να
παρουσιάζει κιμωλίαση και παραμένει αναλλοίωτο ακόμη και μετά από
αλλεπάλληλους καθαρισμούς. Επαναβάφεται μόνο με το ίδιο υλικό, χωρίς
αστάρωμα.
Η ισχυρή του πρόσφυση, η ανθεκτική
μεμβράνη 11 έτοιμων ματ αποχρώσεων,
το καθιστούν ιδανικό τρόπο προστασίας και διακόσμησης.
Ο καθαρισμός των επιφανειών με
graffiti γίνεται με το ειδικό καθαριστικό
συνθημάτων D-19 GRAFFITI REMOVER
της DUROSTICK με ψεκασμό και μετά
την πάροδο 2-5 λεπτών ακολουθεί
ελαφρύ τρίψιμο της επιφάνειας με
σφουγγάρι και ξέπλυμα με νερό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Δεν χρειάζεται επαναβαφή της επιφάνειας μετά από κάθε καθαρισμό.
• Εύκολος καθαρισμός ρύπανσης
με D-19 GRAFFITI REMOVER της
DUROSTICK.
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, στη
UV ακτινοβολία και τον παγετό.
• Ισχυρή πρόσφυση στις περισσότερες
οικοδομικές επιφάνειες.
• Είναι ελαστικό, δεν σπάει και δεν
παρουσιάζει κιμωλίαση.
• Δεν σαπωνοποιείται.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το DUROSTICK ANTIGRAFFITI είναι
κατάλληλο για εφαρμογή σε επιφά-

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

νειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα,
τσιμεντοσανίδα, μοριοσανίδα, αμιαντοτσιμέντο, εμφανές μπετόν, ξύλο,
μέταλλο κ.ά.
Το DUROSTICK ANTIGRAFFITI ως έγχρωμη βαφή, προστατεύει δημόσια
και ιδιωτικά κτίρια (εικ. 2,3), σχολεία
(πόρτες, κάγκελα), πανεπιστήμια, γήπεδα, γέφυρες, μάνδρες, όψεις κτιρίων, ακόμη και παιδικά δωμάτια από
μαρκαδόρους, στυλό, μολύβι (εικ.1)
κλπ. σε νέες ή ήδη βαμμένες σταθερές
επιφάνειες από ακρυλικά ή αλκυδικά
χρώματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία υποστρώματος
Οι επιφάνειες από μπετόν και μαρμαροσοβά πρέπει να είναι απόλυτα στεγνές,
απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και να
έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες
από την κατασκευή τους.
Για νέες επιφάνειες από μπετόν,
φροντίζουμε να αφαιρέσουμε τυχόν
λάδια ξυλοτύπων με βιοδιασπώμενο
καθαριστικό λαδιών BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ. Ακολούθως, επαλείφουμε 2
επιστρώσεις 1mm, με τον αναστολέα
διάβρωσης RUST FREE POWDER της
DUROSTICK, τυχόν σημεία ακάλυπτου
οπλισμού.
Αφού στεγνώσει, καλύπτουμε τα σημεία
με επισκευαστικό κονίαμα DUROFIX ή
με θιξοτροπικό επισκευαστικό ταχείας
πήξης DS-245 POWER MORTAR RAPID
της DUROSTICK. Στη συνέχεια, ασταρώνουμε με AΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ αραιωμένο με THINNER 101 της DUROSTICK
ή white spirit.
Για σαθρές επιφάνειες, ασταρώνουμε
όπως στις νέες επιφάνειες από μπετόν.
Για πορώδεις επιφάνειες από μπετόν,
σοβά, τρίβουμε με πατόχαρτο Νο60
και ασταρώνουμε με AΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ αραιωμένο με THINNER 101 της
DUROSTICK, προκειμένου οι στρώσεις που θα ακολουθήσουν να αφήσουν
μία ομοιόμορφα λεία επιφάνεια, χωρίς

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η εφαρμογή του δεν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των +5°C ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού για τις
επόμενες 12 ώρες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εύφλεκτο και ερεθιστικό. Συνιστάται
να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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Δοχείo 3,6lt, 18lt
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Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος
οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση

ες από μπετόν με επισκευαστικό τσι- αρκεί να είναι σταθερές, καθαρές δικού καθαριστικού συνθημάτων
μεντοκονίαμα D-55 της DUROSTICK και απόλυτα στεγνές.
D-19 GRAFFITI REMOVER της
και στη συνέχεια ασταρώνονται.
2. Εφαρμογή
DUROSTICK. Μετά από 2-5 λεπτά
Ιδανικά, σε επιφάνειες με έντονες συ- Το DUROSTICK ANTIGRAFFITI ακολουθεί ξέπλυμα της επιφάνειας
στολοδιαστολές, συνιστάται η εφαρ- εφαρμόζεται αναδεύοντας καλά, με νερό. Σε εξαιρετικές περιπτώμογή του υδαταπωθητικού εύκαμπου σε δύο ή τρείς επιστρώσεις με σεις όπου μέρος των graffiti δεν
σοβά HYDROSTOP PLASTER ELASTIC ρολό, πινέλο ή ψεκασμό.
αφαιρεθεί, επαναλάβετε την ίδια
ή του εύκαμπτου, επισκευαστικού τσι- Ο χρόνος αναμονής μεταξύ των διαδικασία. Δεν χρειάζεται έντονο
μεντοκονιάματος πολλαπλών χρήσε- στρώσεων πρέπει να είναι περίπου τρίψιμο της επιφάνειας προκειμέων MEGAFIX της DUROSTICK.
μία με δύο ώρες. Οι τελικές αντο- νου να αφαιρεθούν τα graffiti.
Για πλήρωση αρμών περιμετρι- χές του προϊόντος επιτυγχάνονται
κά σε κάσες πορτών και παραθύ- μετά από 48 ώρες, ανάλογα τις ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ρων, χρησιμοποιούμε εσωτερικά περιβαλλοντικές συνθήκες (θερ- Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER
101 της DUROSTICK ή white spirit,
το βαφόμενο ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ή μοκρασία, υγρασία).
εξωτερικά το ελαστομερές σφρα- Ο καθαρισμός των επιφανειών που αμέσως μετά τη χρήση τους.
γιστικό DUROFLEX-PU ή το πολλα- έχουν επικαλυφθεί με DUROSTICK
πλών εφαρμογών σφραγιστικό και ANTIGRAFFITI γίνεται εύκολα ακό- ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
συγκολλητικό DS POLYMER 32 απο- μη και σε πολυκαιρισμένα graffiti 1lt/3m2 στα 3 χέρια για επαρκή
χρώσεων της DUROSTICK.
ή graffiti εφαρμοσμένα σε αδρές antigraffiti προστασία, ανάλογα με
Ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες, επιφάνειες, με ψεκασμό του ει- το υπόστρωμα εφαρμογής.

6. ΥΠΟΣΤΡΩΜAΤΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ

προεξοχές που δεν θα μπορούσε
να καλυφθεί με ικανή ποσότητα
χρώματος και τελικά να προσβληθεί
από graffiti.
Για ήδη βαμμένες επιφάνειες
εφόσον είναι σταθερές, καθαρές,
απαλλαγμένες από σκόνη και απόλυτα στεγνές, αρκούν δύο επιστρώσεις με DUROSTICK ANTIGRAFFITI.
Για στοκάρισμα, εφαρμόζουμε
STUCOFIX-P, POWDER COAT,
GRANULAR ULTRA ή GRANULAR
της DUROSTICK ή και συνδυασμό
αυτών, ανάλογα με τις ατέλειες
της επιφάνειας και το πόσο λείο
φινίρισμα επιθυμούμε. Συνεχίζουμε
με AΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ.
Έντονα ρηγματωμένες επιφάνειες
από μαρμαροσοβά, σφραγίζονται με
ταχύπηκτο σοβά D-32, ενώ επιφάνει-
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