Műszaki adatlap
®

Isomat AG 77
Anti-graffiti védő bevonat emulzió
Leírás
Kenhető, paraffin bázisú emulziós bevonat
felületek
megelőző
védelmére
graffiti
festékekkel szemben. Nem változtatja meg a
felület küllemét és az könnyen tisztítható
marad. A felület időjárás- és kopásállóságát
nagyban megnöveli.
Alkalmazási terület
Az Isomat® AG 77 felhordható betonra,
vakolatra, kőre, fémre, márványra, festett
felületekre, stb. graffiti illetve egyéb környezeti
behatások elleni védelem érdekében. Szintén
lehetővé teszi a ragasztott poszterek
könnyebb
eltávolíthatóságát.
Alkalmas
homlokzatok, szobrok, műemlékek, fémtáblák,
stb. védelmére.

2. Felhordás
Az anyagot keverjük fel felhordás előtt, majd
ecsettel, vagy spray-vel vigyük fel, hígítás
nélkül, a felület abszorbitásától függően 1-2
rétegben. A 2. Réteget az első teljes
száradása után hordjuk fel. Erősen nedvszívó
felületek esetén 10%ban hígíthatjuk a
terméket. Az AG77-tel kezelt felületet
könnyedén lemoshatjuk nagy-nyomású forró
vizes mosóval, vagy szivaccsal. Erősebb
szennyeződéseket SM-12-es hígítóval is
kezelhetjük. Ezt követően azonban a
felületvédelmet egy újabb réteggel ismételni
kell.
Anyagigény
50-100 ml/m2,
függően

emulzió

Szín:

fehér (száradást
követően áttetsző)

Fajsúly:

1,00 kg/lit

pH:

7-8

Felhordási
hőmérséklet:

+50C és +400C között

Tartósság:

2-3 év
Felhasználási javaslat

1. Alapfelület
Az alapfelület legyen száraz, illetve portól,
szennyeződéstől és felváló anyagtól mentes.

felület

abszorbitásától

Kiszerelés

Műszaki adatok
Küllem:

a

Az Isomat® AG 77 1 és 3 literes műanyag
vödrökben kapható.
Tárolás
Lezárt csomagolásban, száraz helyen tárolva
a termék minőségét megőrzi minimum 12
hónapig.
Megjegyzések
Festett felületek esetén a tisztítás gyorsan
történjen, hogy a festék színét ne befolyásolja
az anyag.
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Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain
alapulnak, mely a termékek hosszútávú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek
használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a
felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A
műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

