
TECHNICKÝ LIST

FACADE SYSTEM

2830
ANTIGRAFFITI

JEDNOZLOŽKOVÝ TRVALÝ OCHRANNÝ NÁTER
Ochrana povrchov pred poškodením graffiti

Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné a strojové spracovanie
Transparentný povlak: Chráni pred graffiti.
Umožňuje 5x odstránenie vysokotlakovým čistením.
Matný: Neviditeľný.
Zvyšuje odolnosť proti mechanickému oderu.
Difúzne otvorený: Vysoko paropriepustný.
Odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom.
Znižuje nasiakavosť: Udržuje stenu suchú.
Pripravený na okamžité použitie.

Oblasť použitia Na ochranu povrchu proti graffiti. Na minerálne podklady. Pre omietky, tehly, betón,
prírodný kameň, keramiku, pieskovec, cementovláknité dosky a dobre súdržné nátery. Pre
fasády a sokle. S vysokou paropriepustnosťou vhodný pre historické budovy.

POVETERNOSTNÉ
PODMIENKY

Teplota pre spracovanie (min.):
10

Teplota pre spracovanie (max.):
30

Poveternostné podmienky pre
spracovanie

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť
zasychanie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka,
tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame
zahrievanie materiálu.
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SPRACOVANIE

Požiadavky na podkald Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc,
zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí suchý,
rovnomerne nasiakavý a vyzretý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý.
Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkaldu Podklad musí byť čistý a suchý.

Príprava zmesi Náter pred použitím dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla s
vhodným nástavcom.

Miešanie Doba miešania
2

Rýchlosť miešania
800

Pokyny pre spracovanie Nové pastovité omietky natierajte najskôr 48 h po aplikácii. Náter nanášajte neriedený
pomocou valčeka alebo štetky rovnomerne na podklad. Aplikujte v dvoch až troch
vrstvách v závislosti od štruktúry podkladu. Jednotlivé vrstvy nanášajte po zmatnení
predchádzajúcej vrstvy. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.
Odstránenie graffiti: Opláchnite za pomoci horúcej vody (max. 40 °C) a vysokotlakového
zariadenia. Tlak prispôsobte tvrdosti povrchu (max.70 bar). Ochrana vydrží až 5 cyklov.

Spotreba Spotreba od:
0.10

Spotreba do:
0.30

Spotreba materiálu v
mernej jednotke:
Kg/m²

Ošetrenie po aplikácií Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu.
Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných
podmienkach náter vysychá cca  24 hodín.

ODPORÚČANÉ
SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2721 SILIKONOVÁ OMIETKA

2723 AKRYLÁTOVÁ OMIETKA

2727 ACTIVCEM Vysoko odolná omietka s vláknami

2729 TETRACEM Samočistiaca omietka, vystužená aramidovými
vláknami

2790 MOZAIKOVÁ OMIETKA Pre soklové časti

2794 MAGIC DECOR STONE Kreatívna omietka pre jemné textúry prírodného
kameňa

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota Kg/m³ 1

VARIANTY

Cieľový trh (uvedenie na trh
potvrdené)

CZ/SK/AT
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Farba transparentné

Netto hmotnosť Kg 5

Druh balenia  Kontajner

Množstvo na palete 72

Hmotnosť na palete Kg 360

Materiál obalu  PE

Skladovateľnosť (mesiace) 12

Druh balenia Materiál obalu Podmienky skladovanie

Kontajner PE Uchovajte v suchu, Skladovanie v originálnych uzatvorených obaloch,
Chrániť pred poškodením, Chrániť pred vlhkom

Obecné poznámky Dodržiavajte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi nie je
povolené. 
Starostlivo zakryte alebo chráňte priľahlé konštrukcie pred postriekaním.
Pred spracovaním materiál dobre premiešajte.
Počas vytvrdzovania chráňte materiál pred dažďom.

Likvidácia materiálov Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte stuhnúť (vyschnúť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a
medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list).
Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. 
Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom.
Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými
predpismi.

Služby Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových
zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich
hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných
zvláštnostiach žiadajte konzultáciu. 

Kvalita Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách. 

Právne upozornenie Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu,
nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V
prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame
vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si
vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie.
Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné
obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.
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