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Krátkodobá 1 vrstvá vodu odpuzující chrana proti graffiti pro většinu porézních  povrchů.Odolná 

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

mechanickému poškození. Současně chrání  před znečistěním vlivem počasí ,prostředí  a vlhkosti. 

Nízký bod tání umožnuje snadné omytí povrchu vodou. Ochrana je propustná a umožňuje 

ochráněnému povrchu dýchat. Brání graffiti proniknout do povrchu.  

Po odstranění graffiti musí být vyčistěnát plocha  znovu ochráněna. 

AGS 3515 je vhodný na plochy, které jsou často vandalizovány graffiti, např. podchody pro chodce. 

Na takových plochách stačí použít 1 silnou vrstvu. AGS 3515 v těchto případech zajišťuje dočasnou  ochranu 

povrchu po dobu 1-2 let. 

 

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%. Hodnota pH nesmí 

přesáhnout hodnotu 9.  

 

Čerstvý beton  musí vyzrát alepoň 28 dnů před aplikací ochrany. 

 

 Fasádní barvy  1-4 týdny od natření v závislosti na typu barvy.     

  

Ochrana 

Před použitím řádně promíchejte. AGS 3515 aplikujte  bezvzduchovým rozstřikovačem nebo válečkem. na 

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

Ochranný  nátěr  aplikujte v jedné rovnoměrné vrstvě tak,aby došlo k pokrytí všech nerovností a 

pórů povrchu.   

 

Venkovní odstraňování graffiti 

Odstraňte graffiti  horkou vodou  vysokým tlakem (60°C – 90 C ,90-150 bar ), nebo teplotu a tlak vody zvolte 

dle charakteru povrchu.  

Ochranný nátěr aplikujte v jedné  rovnoměrné vrstvě tak.aby došlo k pokrytí všech nerovností a 

pórů povrchu.  

 

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 
Záleží na počasí, doba schnutí je přibližně 4 hodiny, ale může být různá podle typu povrchu.  
 

Vzhled povrchu 

Mokrý nátěr má  po aplikaci téměř bílý vzhled, po uschnutí se povrch stává transparentní. 

 

Některé  materiály mohou ztmavnout nebo se začít  lesknout. 
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Technická data 

 Bílá vodní disperse 

 Dodávaná v 5 nebo 25 l plastových  nádobách 

 Specifická hmotnost 0,98 kg/l 

 Bez zápachu 

 Hodnota pH: přbližně 8 

 Obsahuje: ethanol, propan-2-ol  

 

Skladování 

Skladujte v originálních, uzavřených nádobách při 

teplotě nad 0°C. 

 

Životnost 

Přibližně 12 měsíců v uzavřených,originálních 

nádobách. 

 

Pokyny 

Použijte ochranný oděv a ochranné rukavice. 

  

Označení není stanoveno 

 

 

 

 

Není nebezpečnou věcí pro přepravu. 

 
 
 


