Toote nr. 1.752

TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI
KAITSEV GRAFFITIKINDEL LAKK
OMADUSED:
Efektiivne lakk graffiti
ti eest kaitseks, mis
m moodustab mittenakkuva kile kaitstava materjali pinnale.
TECMA PAINT ANTIGRAFFITI saab paigaldada enamikele materjalidele, mida kasutatakse
ehituses, nagu tellised, kivid, betoon, tsement, graniit, jne.
Kaitse on saavutatud, kui kile on kaitstavale pinnale tekkinud. Kui pinnale värvitakse graffiti, jääb
see laki pinnale, ega imbu sisse ega kinnitu aluspinnale.
Selleks, et eemaldada graffiti, on piisav, et hõõruda pinda kaltsuga, mida on niisutatud TECMA
SOL AP-ga,
ga, kuni graffiti on täielikult eemaldatud.
On ka võimalik pihustada meie puhastusvahendit värvile ja kui
kui see pehmeneb, siis kaltsuga
eemaldada värvi jäägid.
EELISED:
Efektiivne graffiti kaitse igale pinnale.
Kaitseb pinda mustuse eest. Kaitselakki võib pesta vee ja seebiga, millelt
millelt on lihtne eemaldada
mustust, tuhka, tolmu, jne. mustust, mis kinnitub pindadele tänu keskkonnale.
Lihtsus eemaldada graffiti ühe operatsiooniga pühkides pinda TECMA SOL AP-ga.
AP
Lihtne paigaldus. Võib paigaldada pintsliga, rulliga või pihustades.
OMADUSED:
Koostis:
Väljanägemine:
Komponente:
Tahenemisaeg

keemiline ristsiduv kahkomponentne lakk
Läikiv,
kiv, matt, satiin
Kaks – lakk ja kõvendi
20OC, 55% suhteline õhuniiskus: puutekuiv 3-4
3 4 h, kõva 24 h, lõplikult
kivinenud 7 päeva. Ülevärvitav: min: 16 h, maks 48 h.
Segu kogused:
2 osa lakki ja 1 osa kõvendit (kaalu järgi)
Paigaldus:
Rull, pintsel või püstol
Soovituslik kihtide arv:
kaks
Poorsetel pindadel nagu betoon, tsement, tellis, kunstlik kivi, jne. on vajalik esiteks kanda pinnale
kiht ANTIGRAFFITI PRIMER kui imbuv ja sulgev krunt. Paigalda peale
eale seda kiht või kaks TECMA
PAINT ANTIGRAFFITII sõltuvalt pinna karedusest. Kui on soovi vältida aluspinna värvuse
muutumist, paigalda kiht IMPRIMACION A ja paigalda peale TECMA PAINT ANTIGRAFFITI.
ANTIGRAFFITI
Lahusti:
TECMA SOL UP
Teoreetiline kulu: 7 m2/Kg kui on 50 mikroni paksune kiht.
Kulu on arvestatud valemi järgi arvestamata pinna poorsust ja karedust, paigaldusmeetodit,
kadusid paigalduse ajal, ilmastikutingimusi, jne.
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PINNA TINGIMUSED:
Pind peab olma täielikult kuiv ja vaba õlidest, määrdest, tolmust või teistest nakkumist takistavatest
materjalidest. Pinnad, mis on betoonist, tsemendist, tellisest, jne. millel ei ole poorsust või
karedust, tuleb mehhaaniliselt karestada, et lakil oleks võimalus kinnituda.
On võimalik ka kasutada keemiliselt karestada DESCA-2F-ga,
ga, puhastades pinnad rohke veega ja
veendudes, et mingeid jääke ei jää.
PAIGALDUS:
Poorsetel pindadel TECMA PAINT ANTIGRAFFITI pinnale kandmine muudab pinna värvi
tumedamaks (nagu märg pind). Et vältida seda ja pakkuda märkamatut kaitset, paigalda esiteks
kiht IMPRIMACION A ja peale 24 tundi TECMA PAINT ANTIGRAFFITI.
On võimalik paigaldada ANTIGRAFFITI PRIMER kui pinda sulgev kihtt pindadele, kus värvuse
muutus ei ole oluline.
Sega lakk ja kõvendi kuni saavutad ühtlase homogeense koostise. Paigalda traditsioonilistel
meetoditel kattes kogu pinna ühtlaselt. Peale 16 tundi võib peale kanda teise kihi.
Väga karedatel pindadel veendu, et kogu pinna ebatasasused on kaetud, et vältida hilisemat
graffiti eemaldamist aluspinnalt, mitte lakilt.
ETTEVAATUSABINÕUD:
•
•
•

•
•
•

Õra paigalda, kui temperatuur on alla 10OC.
Ära paigalda, kui suhteline õhuniiskus on suurem, kui 80% või pinna temperatuur on
vähem, kui 3OC kastepunkti.
Väga poorsetel pindadel on näha erinevaid toone ja valkjaid plekke tänu pooruse
erinevustele erinevates kohtades. Seda saab vältida paigaldades eelnevalt ANTIGRAFFITI
PRIMER või IMPRIMACION A.
A Siiski on alati soovitatav teha elnev test varjatud pinnal.
Poorsetel pindadel värvus muutub samuti nagu mõne muu lakiga. Et seda vältida paigalda
esiteks kiht IMPRIMACION A, mis väldib värvuse muutumist.
Kui on vaja eemaldada graffiti, kasuta meie TECMA SOL AP hiljem, kui 7 päeva peale
TECMA PAINT ANTIGRAFFITI paigaldust.
On väga oluline veenduda, et aluspind on kuiv ja ilma niiskuseta, poorides. Kui ei ole nii,
siis võib kõvenemine poolikuks jääda ja kaitse ei ole piisav.

PAKEND:
9 Kg pakendid (lakk + kõvendi) metallkanistrites.
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