Техническо описание

Строителни решения

DEKO professional® Anti graffiti
gel
Екстериор

DEKO professional® Anti graffiti gel е продукт за премахване на пресни графити от бетонови
и тухлени повърхности, фасади от различни видове облицовъчни плочи, небоядисани
метални повърхности и др. Гелът почиства всички видове графити, без оцветяване на
основната повърхност.
DEKO professional Antigraffiti gel е готов за употреба продукт. НЕ се разрежда с вода и
органични разтворители.

Практически свойства

Технически показатели

Премахва пресни графити от бетонови и тухлени повърхности,
фасади от различни видове облицовъчни плочи, небоядисани
метални повърхности и др.

Външен вид (след разбъркване)
визуално
Съдържание на летливи
органични вещества (VOC) на
готов за употреба продукт,
g/l,max

N/A

Плътност, kg/L

0.98

Разход ,
kg/m2/слой

Цветове

Гъста гелообразна маса

100 - 200 g/m² в зависимост от
естеството на основата

белезникаво прозрачен

Подходящи основи

Неподходящи основи

тухлени и бетонни повърхности
облицовъчни плочи (мрамор, гранит, травертин, варовик,
гнайс, гранитогрес и др.)
небоядисани метални повърхности
небоядисани (неоцветени) мазилки

Боядисани порърхности
оцветени мазилки

Подготовка на основата
Основата трябва да бъде чиста, суха, здрава, обезпрашена, без следи от кофражни масла и да не е замръзнала

Нанасяне

Средства за нанасяне

Препоръка

Нанасяйте гела равномерно, неразреден, с
помощта на четка или валяк при
температура от +10 до +35°С.

Четка

Да (Стандартна)

Условия на
нанасяне

Работи се при температура над +10°С

Валяк

Да (Стандартен)

Разреждане

Не се разрежда

Начин на
работа

Пистолет за
безвъздушно
боядисване

Не

Нанесете количество от гела с четка/валяк, така че цялата обработвана площ да бъде покрита с него. При релефни
и порести повърхности е важно гелът да се втрие хубаво в релефа на повърхността. Оставете продукта да действа
в продължение на 15-20 мин. и почистете повърхността с чиста вода. Най-добри резултати се получават при
отмиване на продукта с вода под високо налягане (отмиване с водоструйка или пароструйка). В случаите, когато
нямате възможност или повърхностите не позволяват да използвате вода под високо налягане, се използва
чешмяна вода и твърда четка за изтриване и премахване на графитите. Повърхността се измива добре, до
пълното отстраняване на остатъка от гела.
Ако резултатите са незадоволителни, може да повторите същата операция.
Почистващата способност на гела, нанесен на порести основи/повърхности е по-ниска.

Почистване

Разфасовки:

Използваното оборудване се почиства с вода преди и веднага
след употреба.

1 kg; 5 кg;

Съхранение

Мерки за безопасност

Съхранява се в закрити, сухи и добре проветриви
пожарообезопасени складови помещения при температура от
+5°C до +30°С, предпазен от преки слънчеви лъчи. Да се пази от
замръзване!

При необходимост – справка с Информационния лист за
безопасност

Срок на годност
12 месеца от датата на производство, в плътно затворена
оригинална опаковка, при спазване условията на съхранение

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва
потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта
правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри.
С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост,
както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или
полагане на продукта.
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.‘‘

