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FICHA TÉCNICA
PROTECTIO
Protector antigraffiti

Ref.: 6835

IDE TIFICAÇÃO TÉC ICA

Produto baseado em emulsões poliméricas aquosas.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Aplica-se como tratamento preventivo contra a aplicação
de graffitis em todos os tipos de superfícies, tais como
tintas, superfícies de cimento, pedras naturais, estuque,
tijolo, etc. , permitindo a sua fácil remoção.

PROPRIEDADES

- Reduz drasticamente a aderência de graffitis e impede a
penetração no substracto, facilitando a sua remoção.
- Reduz a absorção de água.
- Protege contra a poluição atmosférica.
- Altera ligeiramente o aspecto ou a cor dos materiais,
sobre os quais se aplica, conferindo-lhes um brilho
ligeiramente acetinado.
- Permite a respiração das paredes.
- Fácil aplicação.

REMOÇÃO DOS GRAFFITIS

-A remoção dos graffitis deve ser feita, preferencialmente,
com jacto de água quente (60 a 70ºC) à pressão adequada,
para não ferir a superfície.
- Pode-se ajudar à remoção dos graffitis usando o Cleaner
na zona grafitada e removendo seguidamente com água
fria ou quente e de preferência com pressão.
- Após a remoção dos graffitis o protector deve ser
reaplicado na zona tratada. (Dever-se-á utilizar o processo
de aplicação inicial).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Cor

Incolor.

- Rendimento prático

8 a 12 m² / L

- Ponto de inflamação

Não inflamável.

- Tempos de secagem
Para repintura

1 a 2 horas.

(v.p.f.)
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CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

A superfície deve estar bem seca e
isenta de poeiras e gorduras.

- Processos de aplicação

Trincha, rolo ou por pulverização. O
produto deve ser aplicado em pelo
menos duas demãos em superfícies não
absorventes e três a quatro demãos nas
outras superfícies de forma a assegurar
a necessária protecção.

- Diluentes adequados e proporções
de diluição

Aplicar sem diluição

- Diluente de limpeza

Água

- Estabilidade em armazém

Armazenar em embalagem original
ao abrigo do frio e do calor.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento
da Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se
encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.
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