TEHNILISED ANDMED
CLEVERCOAT PRO ANTI-GRAFFITI

CLEVERCOAT PRO ANTI-GRAFFITI – TÕHUS TOODE,
MIS EEMALDAB GRAFFITI KERGE VAEVAGA:
Graffiti – laialdaselt levinud vandalismivorm – mida
kohtab sageli hoonete fassaadidel, avalikes kohtades,
elumajade trepikodades, samuti transpordivahendites
ja ühistranspordi peatustes. Graffiti eemaldamisele kulub väga palju raha ja seepärast kasvab nõudlus selliste
toodete järele, mis vähendavad oluliselt graffiti eemaldamisega seotud kulutusi.
PINNAMODIFIKAATORITE ROLL GRAFFITIVASTASTES
KATETES:
Graffiti eemaldamisel on suurepäraseks meetodiks tõkkekihi kandmine pinnale. Graafilised joonistused, mis kantakse pindadele aerosoolvärvide, pliiatsite või markeritega, jäävad tõkkekihile, tänu millele ei puutu need põhipindadega kokku. Antud juhul esineb tõkkekiht „ohvrikatte”
rollis. Selle saab eemaldada koos graffitiga ja põhipind jääb puhtaks. Graffitivastane kaitsevahend sisaldab kergesti
eemaldatavaid pinnamodifikaatoreid, selliseid nagu vahad, mis annavadki pinnale kaitsvad omadused. Vahadel on
omadus auru või kuuma vee (samuti teatud lahustite) toimel kergesti sulada. Eemaldamise protsess kiireneb ja
lihtsustub, kui kasutada survevett või harja. Pärast seda, kui graffitivastane tõkkekiht on koos soovimatu graffitiga
eemaldatud, tuleb peale kanda uus tõkkekiht.
CLEVERCOAT PRO ANTI-GRAFFITI:
On vee baasil valmistatud kontsentreeritud tõkkekiht. See kujutab endast emulsiooni, mis sisaldab suures koguses
tahket parafiini (vaha), millele on lisatud ränidioksiidi osakesi ja millel on järgmised omadused:
Omadused

Parameeter

Emulsiooni tüüp

Ei ole ioonilise sidemega

% mittelenduvaid komponente

50

Viskoossus (cPs)

< 200 (*)

pH

8

pH tööpiirkond
(*) Spindel nr 2 kui on 60 p/min (ligikaudu 23 ° C)

1–12

GRAFFITIVASTASE KAITSEVAHENDI CLEVERCOAT PRO OMADUSED:
•
•
•
•
•
•

Ei sisalda APEO-d ega lahusteid.
On lõhnatu.
Omab kitsa jaotuspiirkonnaga väikeste mõõtmetega osakesi.
Ei muuda kaitstava pinna värvust.
Värvus muutub pärast kuivamist täielikult läbipaistvaks.
On tugevate vetthülgavate omadustega .

TOOTE KASUTAMINE:
CleverCOAT Pro anti-graffiti töötati välja silikooni baasil valmistatud kontsentraadi kujul, mida saab kanda erinevatele pindadele nagu näiteks betoon, telliskivi, krohv, looduskivi jne. Kasutatakse kontsentraadina, samuti ka
CleverCOAT Pro anti-graffiti lahustamise teel erineva kontsentratsioonitasemega „ohvrikattest” tõkkekihi loomiseks.
Tõkkekihi saab kergesti eemaldada suure survega kuuma veega, auruga või kuuma vee ja pintsli abil.
KAITSEVAHENDI KASUTAMINE BETOONPINDADEL:
Ka lahjendatud toode säilitab oma efektiivsuse. Graffitivastast kaitsevahendit CleverCOAT Pro anti-graffiti tuleb eelRedaktsioon. 3.00
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nevalt testida käesolevate tehniliste tingimustega vastavuses. Alati tuleb väikesel pinnal eelnevalt kontrollida, kas
kaitsevahend sobib konkreetse pinna kaitsmiseks.
TÕKKEKIHI PEALEKANDMINE:
Graffitivastast kaitsevahendit CleverCOAT Pro anti-graffiti saab kasutada nii horisontaal- kui ka vertikaalpindadel, nii
välisobjektidel kui ka siseruumides.
Pealekandmiseks on soovitatav kasutada pintslit, rullikut või pihustit. Poorsete pindade korral tuleb kasutada baasemulsiooni, siledate pindade korra on lubatud veega lahjendamine maksimaalselt vahekorras 1: 0,5. Lahjendamise
aste määratakse kindlaks väikesel pinnal testides. Pinnale kantud tõkkekiht muutub pärast kuivamist läbipaistvaks.
Kaitsevahendiga kaetud pinnad muutuvad hüdrofoobseteks.
• Keskmine materjalikulu on 100 g/m2.
• Kuivamisaeg sõltub ümbritseva keskkonna temperatuurist ja võib olla 2-12 tundi.
BARRIERI KINDLUSTUSE OMADUSED
•
•
•

Kaitsevahendiga kaetud pinnad muutuvad hüdrofoobseteks.
Vee neeldumine väheneb ligikaudu 150 korda. See võimaldab säilitada kaitsevahendiga töödeldud pinnal oma
funktsionaalsed omadused kõige paremal viisil.
Kaitsva tõkkekihi kaitseefekt püsib vähemalt 5 aastat. Kaitsva tõkkekihi teistkordne pealekandmine on soovitatav pärast selle perioodi möödumist või pärast graffiti eemaldamist.

GRAFFITI EEMALDAMINE:
Graffiti eemaldatakse koos tõkkekihiga suure survega kuuma vee või auru või kuuma vee ja pintsli abil. Pärast graffiti ja tõkkekihi eemaldamist tuleb puhastatud pinnad uuesti tõkkekihiga katta.
CLEVERCOAT PRO ANTI-GRAFFITI KOHTA LISATEAVE
CleverCOAT PRO anti-graffiti pakendamine
Karp: 5 kanistrit.
Suurus: 39cm х 28cm х 26cm.
Kaal bruto: 17.10kg.
Kaubaalus: 60 karpi/300 kanistri
Kaubaaluse neto/bruto: 1026kg/1051kg.
Kaubaaluse suurus: 100cm x 120cm x 175cm
Efektiivne vahendi tööaeg: 5 aastat min.;
Toodete kõlblikkuaeg: 4 aastat alates valmistamise kuupäevast;
Pakendi standaartne keel: eesti, inlglise, vene;
Eripakend: alates 500tk.
SAATMINE JA EKSPORT
Mitte ohtlik transpordi puhul.
Ekspordi HS kood: 38249993
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