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HENELIT  GRAFFITI - SCHUTZ

Informace o produktu

Popis produktu

Účel použití:                  Je to vhodná povrchová úprava proti sprayerům.Henelit Graffiti-Schutz je
                                        jednosložkový nátěr na bázi vosku, který je odolný proti povětrnostním
                                        podmínkám, žloutnutí a stárnutí. Nátěr vsakuje do podkladu,je suchý nelepivý a
                                       díky ustálené dělící vrstvě zabraňuje prostupovat nátěrové hmotě ze spreje do 
                                        podkladu. Nastříkaný lak je možné lehce odstranit. 

Vlastnosti: Henelit Graffiti-Schutz neobsahuje rozpouštědla,je bez zápachu,rychleschnoucí
                                        a chování vzhledu natřeného povrchu se jen nepatrně změní.Nátěr je po krátké
                                        době odolný proti povětrnostním vlivům a díky obsahu polymerního vosku je
                                        nepromokavý.Kromě toho se zamezuje usazování špíny a podklad je chráněný

     před povětrnostními vlivy. Henelit Graffiti-Schutz je vhodný na savé minerální 
     (nerostné) podklady s rozdílnou strukturou.

Specifikace:      Mléčná kalná disperze s mírným zápachem.
     Viskozita:                       40s  6mm DIN 53 211

      Specifická hmotnost:     1,0 kg/l DIN 51 757
     pH:          8,6 DIN 53 785

Skladování:     3 roky v uzavřeném originálním balení.
    Chránit před mrazem a teplotami nad 40°C.

Identifikační označení:Označení je nepovinné dle VbF-ustanovení nebezpečných látek- rovněž i
                                       ADR/RID.

Upozornění ke zpracování

Vlastnosti podkladu:   Podklad musí být zbaven od  prachu,nečistot a písku.

Vhodné podklady:       Všechny nerostné ( minerální ) podklady, přírodní kámen,cihla,mramor atd...
                                       Stávající staré nátěry musí být nosné a pevné. Henelit Graffiti-Schutz je možno
                                       nanášet nejdříve 30 dnů po dokončení povrchu novým nátěrem.

Postup nanášení:    Nanášet 1 - 3 vrstvy Henelit Graffiti-Schutz podle struktury povrchu.

Způsob nanášení:        Natíráním, válečkováním nebo stříkáním.
   Nejlepších výsledků se dosáhne stříkáním systémem Airless.
   Tryska: 0,25 - 0,38mm
   Úhel stříkání: 50 - 80°
   Teplota při zpracování nesmí klesnout pod 10°C.
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Ředění:      vodou 1 : 1

Schnutí:      Čekací doba mezi pracovními postupy:                   30 - 45 minut.
     Doba úplného zaschnutí podle povětrnostních vlivů:  6 - 12 hodin.
     Zatížitelný:       po cca. 2 - 3 dnech.

Odstranění Graffiti:     Provádí se vysokotlakým čištěním: Následně musí být nátěr bodově obnoven.

Vydatnost:     5 - 10 m2/l  na každý pracovní postup. Spotřeba je závislá na savosti a struktuře 
    povrchu podkladu.

Čištění nářadí

Nářadí lze umývat v horké vodě.

Zneškodnění odpadu

Zneškodnění odpadu v ČR provádí Marius Pedersen.Obaly musí být čisté,suché,zbaveny cizích 
předmětů a zbytků.Plastové obaly musí mít odstraněné kovové držadla.Obaly musí být označeny 
etiketou výrobku s poslední náplní.   
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