
 
 

Delta Graffi-gard 

Антиграфити покритие и покритие против 

облепване 

 

Grffi-gard е воднобазирано матово финално 

покритие за дългосрочна защита от графити и 

афиши/плакати на порести и непорести 

повърхноти. 

Graffi-gard е практически незабележим, 

когато е нанесен. 

Graffi-gard е безопасен, негорим и напълно 

биоразградим. 

Graffi-gard е безопасен за нанасяне върху 

всички видове бояджийски системи. 

 

Приложение 

• Нанасяне на чисти, сухи и здрави 

повърхности 

• Разбъркайте добре преди употреба 

• Нанесете с бояджийски пистолет (предпочитан метод) или с четка/мече за 

малки повърхности 

• Нанесете 1 слой в зависимост от шупливостта на повърхността 

 

Употреба 

Големи повърхности: 

Нанесете Graffi-gard с бояджийски пистолет (предпочитан метод) или с 

четка/мече на повърхността до постигане на препоръчаната дебелина на слоя.  

Не нанасяйте прекалено тънък слой, защото това може да създаде „цъвтене” и 

така отстраняването да стане по-трудно. 

Не нанасяйте защитното покритие по време на дъжд или когато се очаква да 

вали. 

Не нанасяйте защитно покритие ако има скреж или в периода на разтапянето й. 

На грапави повърхности нанасяйте пестеливо с четка. Това ще спре събирането 

на защитното покритие в „долините” на повърхността и създаването на течове. 

 

Почистване 

Измийте оборудването с топла сапунена вода, последвана от чиста вода, преди 

препарата да е изсъхнал. 

 

Данни за продукта 

Цвят: Безцветен, когато е нанесен 

Складиране: не на студено 

 



Срок на годност: 3 години неотварян 

Време на изсъхване: Готов за пипане след 15 минути, твърд след 60 минути при 

20°С 

Нанасяне на втори слой: най-малко след 1 час 

Покритие: 8 – 10 кв.м./л в зависимостта от шупливостта и профила на 

повърхността 

Дебелина на неизсъхнало покритие: 80 – 100 микрона 

Дебелина на изсъхнало покритие: 20 – 25 микрона 

 

Отстраняване на плакати и афиши от повърхности, обработени с Graffi-gard 

Плакатите и афишите могат просто да бъдат обелени или, в случай, че времето е 

много студено, те ще изгубят адхезията с повърхността и ще паднат сами. Ако е 

необходимо, намокрете плакатите с вода, за да подпомогнете премахването. 

 

Отстраняване на графити от повърхности, обработени с Graffi-gard 

 

Химическо почистване 
Нанесете Delta Activator или Delta Graffi-Gel само на засегнатите зони. 

Оставете да подейства и втрийте с четка, измийте с вода. Повторете при 

необходимост. 

 

Почистване с вода 
Отстранете графитите с водоструйка с топла вода или пароструйка. Започнете с 

най-високата част на графитите и постепенно продължете надолу. Започнете с 

температура от 70°С. Температурата и/или налягането могат да се увеличават 

постепенно, за да могат графитите да бъдат оптимално отстранени. 

 

Поддръжка 

Graffi-gard е устойчив на почистване с меки киселини, алкални разтвори и 

многофункционалните почистващи препарати. 

Graffi-gard се нанася отново на всички места, които са почистени с препарати за 

отстраняване на графити или измити с водо- или пароструйка. 

Очакваната продължителност на „живот” на нанесеното покритие е 5 години при 

нормални атмосферни условия. След този срок повърхността трябва да бъде измита 

с пароструйка и да се нанесе отново продукта в съответствие с препоръчания от нас 

метод.  

 

 

  


