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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν ANTIGRAFFITI COATING είλαη δηαθαλέο επαιεηθόκελν 

επίρξηζκα πνιπνπξεζαληθήο βάζεσο δύν ζπζηαηηθώλ, πνιύ 

πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαηάιιειν γηα πξνζηαζία θηηξίσλ θαη 

νηθνδνκηθώλ επηθαλεηώλ από ρξώκαηα graffiti. Λόγσ ηεο 

πνιπνπξεζαληθήο ηνπ ηερλνινγίαο, έρεη εμαηξεηηθή αληνρή ζηελ 

πγξαζία, ζηνπο δηαιύηεο θαη ζηηο αθξαίεο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο. Δελ θηηξηλίδεη θαη δελ θηκσιηάδεη. ε πεξίπησζε 

ξύπαλζεο ηεο πξνζηαηεπκέλεο κε ANTIGRAFFITI COATING 

επηθάλεηαο, κπνξεί λα θαζαξηζηεί αλάινγα κε ην είδνο ηνπ graffiti 

κε πδξνβνιή δεζηνύ λεξνύ ή κε ην εηδηθό δηαιπηηθό GRAFFITI 

REMOVER πνπ δελ επεξεάδεη ην ππόζηξσκα. ε αληίζεζε κε ηα 

ζπζηαδόκελα anti-graffiti πξνζθέξεη κεγάιν σθέιηκν ρξόλν δσήο. 

Εθαξκόδεηαη ζε επηθάλεηεο κεηάιινπ, κπεηόλ, ζνβά, 

γπςνζαλίδαο, κνξηνζαλίδαο, μύινπ, πέηξαο, καξκάξνπ θιπ. 

Πξνζθέξεηαη ζε δηαθαλέο καη θαζώο θαη ζε άιια ρξώκαηα 

θαηόπηλ παξαγγειίαο. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Δεκηνπξγεί κηα εληαία αόξαηε κεκβξάλε πξνζηαζίαο 

 Δελ επηηξέπεη ζηα ρξώκαηα λα εηζρσξήζνπλ ζηελ επηθάλεηα 
– θαζαξίδνληαη πνιύ εύθνια 

 Αθήλεη ην ππόζηξσκα λα αλαπλέεη 

 Έρεη κεγάιε αληνρή ζηελ ηξηβή θαη ηελ θαηαπόλεζε 

 Εμαηξεηηθή πξόζθπζε ζηηο πεξηζζόηεξεο νηθνδνκηθέο 
επηθάλεηεο 

 Εμαηξεηηθή αληνρή ζηνλ ήιην θαη ζηνλ παγεηό 

 Τςειή αληνρή ζε δηαιύηεο θαη ρεκηθά 

 ε πεξίπησζε κεραληθήο δεκηάο ζηελ κεκβξάλε, κπνξεί 
πνιύ εύθνια λα επηζθεπαζζεί ηνπηθά ζε ιίγα ιεπηά 

 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Πξνζηαζία από graffiti ζε δεκόζηα θηίξηα, ζρνιεία, γέθπξεο, 
ζπίηηα, καξκάξηλεο επελδύζεηο, βηνκεραληθά θηίξηα 

 Πξνζηαζία ηεο ηέρλεο graffiti από βαλδαιηζκνύο. πληζηάηαη 
δνθηκή θαηαιιειόηεηαο κε ηνλ ηύπν ρξσκάησλ πνπ έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα κηθξό ζεκείν πξηλ ηελ εθαξκνγή.  

 Εθαξκόδεηαη ζε θάζεηεο θαη νξηδόληηεο επηθάλεηεο θηηξίσλ  

 Καηάιιειν γηα κάξκαξα, πέηξα, εκθαλέο κπεηόλ, ηζηκέλην, 
ζνβά, κέηαιιν, μύιν, γπςνζαλίδα, ηζηκεληνζαλίδα θαη 
παξεκθεξή πιηθά  

 Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε επηθάλεηεο πνπ έρνπλ βαθεί κε 
αθξπιηθά ή πιαζηηθά ρξώκαηα, αιιά ε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα 
γίλεη κε πηζηόιη αθνύ πξνεγεζεί δνθηκή 

 Δελ είλαη θαηάιιειν γηα θειηδόι, πνιπαηζπιέλην θαη άιιεο 
επηθάλεηεο πνπ επεξεάδνληαη από ην δηαιπηηθό λίηξνπ ή δελ 
έρνπλ θαιή πξόζθπζε όπσο πνιπζηεξίλε EPS & XPS. 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηώλ 

Η πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή γηα 

λα έρνπκε άξηζην ηειείσκα θαη κεγάιε αλζεθηηθόηεηα.  

1. Η επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, ζηεγλή θαη ρσξίο 
ειαηηώκαηα, ειεύζεξε από ξύπνπο πνπ κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πξόζθπζε ηνπ επηρξίζκαηνο.  

2. Αθαηξέζηε όια ηα ραιαξά πιηθά. Σν λέν ζθπξόδεκα ε ζνβάο 
ρξεηάδεηαη λα ζηεγλώζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 28 ήκεξεο. Η 
πεξηεθηηθόηεηα ζε πγξαζία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 5%.  

3. Οη παιηέο επηζηξώζεηο, παιηά ρξώκαηα, ιίπε, θπηηθνί 
νξγαληζκνί θαη ζθόλεο πξέπεη λα αθαηξεζνύλ κε ηελ βνήζεηα 
πιπζηηθνύ κεραλήκαηνο ε ιεηαληηθνύ κεραλήκαηνο 
(ηξηβείνπ). Οηηδήπνηε ραιαξά θνκκάηηα ή ζθόλεο από ηελ 
ιείαλζε πξέπεη λα αθαηξεζνύλ. 

4. Σα ππόζηξσκα πξέπεη λα ζηεγλώζεη εληειώο πξηλ ηελ 
εθαξκνγή. 

 

Αζηάξσκα 

αζξέο επηθάλεηεο κπνξνύλ λα αζηαξσζνύλ κε EPOXITE DUR 

γηα ηζρπξνπνίεζε ηνπ ππνζηξώκαηνο.  

 

Δθαξκνγή 

1. Αλακίμηε θαη αλαθαηέςηε θαιά ηα 2 ζπζηαηηθά δίλνληαο 
ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα ηνηρώκαηα θαη ζηνλ πάην ηνπ 
θάδνπ.  

2. Αθήλεηε ην κίγκα γηα 10 - 15 ιεπηά γηα λα αληηδξάζνπλ 
ηα 2 ζπζηαηηθά. 

3. Εθαξκόζηε ηελ πξώηε ζηξώζε κε πηλέιν, ξνιό ή 
πηζηόιη. 

4. Η δεύηεξε ζηξώζε εθαξκόδεηαη κόιηο ζηεγλώζεη ε 
πξώηε ζε δηάζηεκα 6 - 24 σξώλ αλάινγα κε ηε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

5. Αλ απαηηείηαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ηξίηε ζηξώζε. 
6. Η ηειηθή ζθιήξπλζε ηνπ ANTIGRAFFITI COATING γίλεηαη ζε 

14 εκέξεο ζε 25
o
C. 

 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Σα εξγαιεία εθαξκνγήο θαζαξίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή 

κε δηαιπηηθό πνιπνπξεζάλεο. 

ΑΠΟΓΟΖ 
3 - 8 m

2
/Lt  

TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Βάζε: Πνιπνπξεζαληθή  

Υξώκα: Δηαθαλέο θαη ζε απνρξώζεηο θαηόπηλ παξαγγειίαο 

Δηδηθό βάξνο: 1,35 ± 0,35 Kg/Lt 

Αξαίσζε: έσο 5% κε δηαιπηηθό πνιπνπξεζάλεο αξγό  

Δπαλαβαθή: 6 - 24 ώξεο αλάινγα ηεο ζεξκνθξαζία 

Αλνηθηόο ρξόλνο: 4 - 8 ώξεο 
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ  BARCODE 

3lt 1860  5204094018605 
10,5 lt 1861  5204094018612 
 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  
Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 5
0
C

 
- 35

0
C, καθξηά από πεγέο 

αλάθιεμεο. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από ηελ πγξαζία θαη άκεζε 

έθζεζε ζην ειηαθό θσο. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο από 

ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη 

ζηα απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο.  

ΤΚΔΤΑΗΑ 

Δνρεία ζε ζεη 3lt  & 10,5lt  

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
πζηαηηθό Α 

 

 

Asp. Tox. 1: H304 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε 

πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο 

Flam. Liq. 2: H225 - Τγξό θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηα Repr. 2: 

H361d -  Ύπνπην γηα πξόθιεζε βιάβεο ζην έκβξπν Skin Irrit. 

2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο STOT RE 2: H373 - 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα όξγαλα ύζηεξα από 

παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε STOT SE 3: H336 - 

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε P202: Μελ ην 

ρξεζηκνπνηήζεηε πξηλ δηαβάζεηε θαη θαηαλνήζεηε ηηο νδεγίεο 

πξνθύιαμεο P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα / 

πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα 

κάηηα/πξόζσπν P303+P361+P353: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ 

ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ (ή κε ηα καιιηά): Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα 

κνιπζκέλα ελδύκαηα. Ξεπιύλεηε ην δέξκα κε λεξό/ζην ληνπο 

P304+P340: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηε ηνλ 

παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε 

ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή P331: MHN πξνθαιέζεηε 

εκεηό P370+P378: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο: Υξεζηκνπνηείζηε 

ππξνζβεζηήξα ζθόλεο ABC γηα ηε θαηάζβεζε P405: 

Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν P501: Δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ / 

πεξηέθηε  ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο / πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο 

/ δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, 

YPEKΑ -Ν. 4042/2012) EUH066: Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. Οπζίεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ ηαμηλόκεζε: νμηθόο n-βνπηπιεζηέξαο (CAS: 

123-86-4); ηνινπόιην (CAS: 108-88-3) 

 

 

πζηαηηθό Β 

 

 

Acute Tox. 4: H312+H332 - Επηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα ή ζε 

πεξίπησζε εηζπλνήο Flam. Liq. 3: H226 - Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα 

Skin Irrit. 2: H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο Skin Sens. 1: 

H317 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε STOT 

SE 3: H335 - Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο 

νδνύ P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθά 

ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/πξόζσπν 

P303+P361+P353: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ (ή κε 

ηα καιιηά): Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα. 

Ξεπιύλεηε ην δέξκα κε λεξό ζην ληνπο P304+P340: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ 

ΕΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε 

ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή P321: 

Υξεηάδεηαη εηδηθή αγσγή (βιέπε εηηθέηα) P333+P313: Εάλ 

παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο ή εκθαληζηεί εμάλζεκα: 

πκβνπιεπζείηε/Επηζθεθηείηε γηαηξό P370+P378: ε πεξίπησζε 

ππξθαγηάο: Υξεζηκνπνηείζηε ππξνζβεζηήξα ζθόλεο ABC γηα ηε 

θαηάζβεζε P405: Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν P501: Δηάζεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ / πεξηέθηε  ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο / 

πεξηθεξεηαθνύο / εζληθνύο / δηεζλείο θαλνληζκνύο (Οδεγία 

2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)  EUH204: 

Πεξηέρεη ηζνθπαληθέο ελώζεηο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή 

αληίδξαζε EUH208: Πεξηέρεη Hexamethylene diisocyanate, 

oligomers, δηηζνθπαληθόο εζηέξαο ηνπ εμακεζπιελίνπ. Μπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. Οπζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

ηαμηλόκεζε: Hexamethylene diisocyanate, oligomers (CAS: 28182-

81-2); μπιόιε (κίγκα ηζνκεξώλ) (CAS: 1330-20-7); 

δηηζνθπαληθόοεζηέξαο ηνπ εμακεζπιελίνπ (CAS: 822-06-0) 

 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


