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Dlouhodobá  vodu odpuzující ochrana proti graffiti pro většinu  povrchů.Odolná proti všem typům 

počasí. Zajištuje  účinnou  ochranu proti  barvám  ve spreji, značkovačům  a mechanickému 

poškození. Současně chrání povrch před graffiti, před znečistěním vlivem počasí ,ovzduší a vlhkosti 

min. 5 let. 

Ochrana je propustná a umožňuje ochráněnému povrchu dýchat. Brání graffiti proniknout do 

povrchu. 

Po odstranění  graffiti musí být vyčistěná plocha  znovu ochráněna. 

  

NÁVOD K POUŹITÍ: 

Příprava 

Plochu vyčistěte - odstraňte graffiti a další  event. znečistění, např. znečistění vlivem ovzduší, silničního 

provozu, vosk, olej a zbytky barev. Okna zakryjte a ochraňte vhodným způsobem. Ideální teplota  pro venkovní 

použití je 10-35°C. Minimální teplota je +5°C. Relativní vlhkost nesmí přesáhnout  95%.  

 

Čerstvý beton  musí zrát alepoň 28 dnů před aplikací ochrany.       

  

Ochrana 

Před použitím řádně promíchejte. AGS 3512 aplikujte nízkotlakým nebo bezvzduchovým rozstřikovačem na 

vlhký, ne však mokrý povrch. Kapky nebo přebytek nátěru lze snadno smýt vodou po ukončení práce. 

Ochranný nátěr aplikujte  2 -3krát.  

Po každé aplikaci umožněte dobu pro schnutí. 

 

Ochrana v interiéru - natřené plochy 

Aplikujte  stíracím  štětcem, válečkem nebo nízkotlakým rozstřikovačem v kombinaci se stěrkou. 

 Ochranný nátěr aplikujte 3x.  

 

Venkovní odstraňování graffiti 

Normální materiály 

Odstraňte graffiti  horkou vodou a vysokým tlakem (90°C ,90-150 bar ) V komplikovaných případech použijte 

vhodný odstraňovač graffiti AGS. 

 

 Křehké a lámavé  materiály 

Aplikujte  AGS 3505 nízkotlakým rozstřikovačem. Nechte působit několik minut a opláchněte horkou vodou 

(60-90°C,  60-80 bar/). Pro tyto materiály je to nejvhodnější způsob. Zbytky graffiti na povrchu lze odstranit 

pomocí AGS 3505 a hadrem. Vyčistěnou plochu setřete bílým hadrem a vodou.  

 

Odstraňování graffiti v interiéru 

Natřené povrchy -  použijte  AGS 3505 a navlhčete povrch, stírejte graffiti pomocí bílého, nylonového textilu. 

Pokud možno, použíjte vysokotlakou horkou vodu a vodní vysavač.  

 
Porézní materiály opláchněte horkou vodou a použijte vodní vysavač. 

 

Následná ochrana vyčistěných ploch 

Při odstraňování graffiti se současně odstraní i ochranný nátěr 

Proto je třeba znovu ochránit vyčistěnou  plochu  2 – 3krát  nátěrem  AGS 3512. 
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Dávkování 

Neřeďte 

 

Spotřeba –závislá na typu povrchu  

 Beton, cihla, apod.  0,10-0,15 l/ m²/ nátěr 

 Pískovec, sádra nebo jiné jemné absorpční povrchy 0,15-0,20 l/ m²/ nátěr 

  

Doba schnutí 
Ochráněná plocha je odolná proti vodě a graffiti po 2 hodinách a suchá po 4 hodinách. Výsledný ochranný efekt  
je dosažen po 72 hodinách. 
 

Vzhled povrchu 

Průhledný, většinou neviditelný, záleží na typu povrchu. Odolný proti UV záření, odolný proti pověrtrnostním 

vlivům a znečistění a odolný proti graffiti. 

Některé  materiály mohou ztmavnout nebo se začít  lesknout. 
 
 

Technická data 

 Bílá vodní disperse 

 Dodávaná v 5 nebo 25 l plastových  nádobách 

 Specifická hmotnost 1,0 kg/l 

 Bez zápachu 

 Hodnota pH: přbližně 8 

 Obsahuje: ethoxylované alkoholy,  

(Z)- 9-oktadecen-1-ol ethoxylovaný, bronopol 

 

Skladování 

Skladujte v originálních, uzavřených nádobách při 

teplotě nad 0°C. 

 

Životnost 

Přibližně 12 měsíců v uzavřených,originálních nádobách. 

 

Bezpečnostní pokyny 

Použivejte ochranné rukavice /ochranný oděv 

/ochranné brýle /obličejový štít  

  

Označení    Varování 

 

Způsobuje vážné podráždění očí 

 

Není nebezpečnou věcí pro přepravu 

 
 
 


