INFORMACJA O PRODUKCIE
ANTIPAROLI Temporär
Tymczasowy system anty-graffiti, powłoka tracona
Art. nr 591
WŁAŚCIWOŚCI
ANTIPAROLI Temporär to gotowy do użycia, płynny, białawy system powłoki traconej na bazie
naturalnych mikrowosków, chroniący przed farbami w sprayu, lakierem, mazakami i innymi
malunkami oraz plakatowaniem.
ANTIPAROLI Temporär wysycha do warstwy przezroczystej, zachowuje się w sposób neutralny
dla kolorów i tworzy niewidoczny film ochronny, otwarty na dyfuzję pary wodnej, który uniemożliwia
przedostanie się farby i lakieru do podłoża. Dzięki nadtopionym woskom graffiti można łatwo usunąć
gorącą wodą pod ciśnieniem. Po czyszczeniu warstwę traconą należy nałożyć ponownie.
ANTIPAROLI Temporär nie podlega obowiązkowi oznaczania, nie zawiera rozpuszczalników i jest
neutralny zapachowo.
ZASTOSOWANIE:
ANTIPAROLI Temporär tworzy powłokę traconą na podłożach niechłonnych lub słabo chłonących,
jak np. kafle, klinkier, powłoki malarskie itp., ale można nim chronić również podłoża chłonne, jak
beton, piaskowiec, wapień, granit, mur ceglany i tynki. Dla zwiększenia ochrony podłoża przed
malunkami można przed użyciem preparatu zagruntować podłoże preparatami ANTIPAROLI WP,
ANTIPAROLI 2K GRUND lub ANTIPAROLI AQUA 2K (system semipermanentny).
ANTIPAROLI Temporär można również nanieść na permanentną warstwę ochronną anty-graffiti,
co ułatwi usuwanie malunków z podłoża (preparat do szybkiego czyszczenia typu „Finish“)
ANTIPAROLI Temporär trzeba ponownie nakładać po każdym czyszczeniu (funkcja warstwy
traconej)
PRZYGOTOWANIE
Podłoże musi być suche, czyste i pozbawione kurzu. Temperatura podłoża nie powinna być niższa niż
8oC. ANTIPAROLI Temporär nakłada się na podłoże po prostu opryskiwaczem mgławicowym (np.
art. nr 401, opryskiwacz ciśnieniowy), pędzlem puszkowym, zwykłym pędzlem, wałkiem lub
ściereczką. Po wyschnięciu pierwszej warstwy w ten sam sposób nakłada się drugą warstwę.
Prezes: Heinz Macierzynski, HRB (KRS) 3457 Sąd Rejonowy Böblingen, NIP UE: DE146151251
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.

Czyszczenie powierzchni przeprowadza się urządzeniem ciśnieniowym na gorącą wodę (ok. 65-80oC)
pod ciśnieniem dopasowanym do podłoża. ANTIPAROLI temporär pod wpływem temperatury
pęcznieje i odrywa się. Po czyszczeniu system ochronny trzeba nałożyć ponownie!
Jak wszystkie produkty biologiczne, preparat ANTIPAROLI temporär ulega naturalnej
biodegradacji.Preparatu nie należy opracowywać na nagrzanej powierzchni.
DANE TECHNICZNE:
Stosunek mieszanki:

gotowa do użycia

Warunki przygotowania:

podłoże musi być suche i czyste

Temperatura przygotowania:

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

Schnięcie:

po ok. 30 minutach system można ponownie opracowywać
tym samym systemem.

Zużycie:

zależnie od podłożą ok. 40-100ml/m2

Usuwanie graffiti:

Farby i plakaty czyścić gorącą wodą pod ciśnieniem.
Materiały stałe i resztki farby wyłapać nad strumieniem wody.
Wymyć potem otoczenie i podłogę z resztek farby.

Czyszczenie narzędzi:

spłukać wodą

Przechowywanie:

w nie otwieranym opakowaniu 12 miesięcy.
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