
ISOGRAFF
PROTECTOR ANTIGRAFFITI DE SACRIFICIU

cod 7770002

DESCRIERE

ISOGRAFF este un produs antigraffiti diluabil în apa,
permeabil, cu efect de sacrificiu pentru protectia suprafetelor
minerale.
ISOGRAFF creeaza o bariera superficiala de sacrificiu care
protejeaza suportul, reducând absorbtia apei si murdariei, nu
altereaza permeabilitatea suportului si faciliteaza eliminarea
graffiti-urilor ulterioare prin curatare cu apa calda.
Deoarece stratul de ISOGRAFF poate fi îndepartat, dupa
eliminarea graffiti-urilor este necesara repetarea tratamentului
anti-graffiti.

INDICATIIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:
- Suporturi din piatra, caramizi, marmura, granit, etc.
- Suprafete minerale vopsite deja, consistente si bine ancorat de
suport, capabile sa suporte curatarea cu apa sub presiune
ulterioara.
- În cazul aplicarilor pe vopsele lavabile, culoarea protejata tinde
sa devina mai intensa.
- Nu poate fi aplicat pe vopsele permeabile si pe baza de var.
- Aplicarea ISOGRAFF modifica suprafetele, conferind un
aspect cerat.
- În cazul în care tratamentul antigraffiti pune în evidenta
diferente prea mari între suprafetele tratate si cele netratate se
recomanda aplicarea produsului pe portiuni de suprafata
geometric delimitate; în acest sens pot fi de ajutor brâurilor,
consolelor, cabluri în general, pentru ca suprafetele sa fie
coerente din punct de vedere estetic.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: ceara polimerica în dispersie apoasa
-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,98 ± 0,02 kg/l
-Timp de scurgere UNI EN ISO 2431: 30"±3" Coppa Iso n.3 la
25 °C
-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 30 minute, totala
în 2 ore.

PREGATIREASUPORTULUI

Suporturi din piatra, caramizi, marmura si granit:
- Suprafetele trebuie sa fie curate si consistente.
- În cazul suporturilor neconsistente, consolidati suprafata
utilizând produse adecvate care vor fi alese în baza tipului de
material si nivelului de degradare.
- În prezenta murdariei, crustelor superficiale, exfolierilor, etc.,
efectuati curatarea prin spalare cu apa sub presiune,
hidrosablare, microsablare sau curatare chimica. Se recomanda
efectuarea unui test preliminar pentru a stabili cele mai eficiente
metode si tipuri de curatare.
- În prezenta graffiti-urilor, eliminati-le cu GRAFFITI
REMOVER 7780001 conform modalitatilor mentionate în fisa

tehnica respectiva.
- Îndepartarea graffiti-urilor depinde mult de porozitatea
suportului; pe suporturi netede precum marmura si granitul
curatarea are loc usor, în timp ce pe suporturi cu porozitate
ridicata, aceasta se poate dovedi dificila.
- Aplicati produsul pe suportul uscat.

Suporturi vopsite:
- Asigurati-va ca zugraveala este bine ancorata pe suport si ca
vopseaua poate rezista spalarii ulterioare cu apa sub presiune.
- Stergeti praful si murdaria prezente.
- Aplicati produsul pe suportul uscat.
- Suprafetele vopsite deja cu produse putin rezistente la spalare
precum vopsele permeabile sau pe baza de var nu pot fi tratate
cu ISOGRAFF deoarece eventuala spalare ulterioara pentru
eliminarea graffiti-urilor comporta si eliminarea stratului de
vopsea.

- Efectul antigraffiti este obtinut dupa uscarea totala a produsului
(4 ore la 20 °C) si ramâne eficient cel putin trei ani daca nu este
îndepartat.
- Suportul protejat cu antigraffiti ISOGRAFF pe care sunt
aplicate graffiti-uri poate fi curatat cu un aparat de spalare sub
presiune cu apa calda la 80° C sau cu generator de vapori utilizat
pentru curatarea suprafetelor domestice.
- În cazul suprafetelor deja vopsite si pe care au fost aplicate
graffiti-uri, eliminarea acestora cu ajutorul produselor decapante
poate comporta si eliminarea vopselei, prin urmare se recomanda
acoperirea graffiti-urilor cu un nou strat de vopsea si aplicarea
ulterioara a produsului antigraffiti ISOGRAFF.
- Desi suprafetele tratate deja cu ISOGRAFF si curatate
pastreaza o anumita putere antigraffiti, acestea vor fi reînnoite cu
o noua aplicare locala de produs.

INDICATIIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Unelte: pensula, rol, pistol cu presiune mica.
- Înainte de a începe tratamentul antigraffiti, recomandam
contactarea Serviciului de Asistenta Tehnica al companiei
noastre.
- produsul se usuca în 2 ore la 25 °C si 65% U.R., suprafetele
tratate vor fi protejate de ploaie pentru cel putin 12 ore.
- Nr. straturi: cel putin 1 strat, evitând scurgerea produsului. Al
doilea strat va fi aplicat dupa 20 de minute de la prima aplicare.
- Dilutie: pregatit pentru utilizare.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare cu
apa.
- Consum indicativ: 6-8 mq/l per strat. Consumul respectiv se
refera la suporturi netede si cu gard mediu de absorbtie. Este
indicata determinarea consumului efectiv cu o proba preliminara
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pe suportul în cauza.

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 2 ani.

INDICATIIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. I : vopsele monocomponente cu performante ridicate (pe
baza de apa) : 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)- ISOGRAFF
Contine max.: 140 g/l VOC
Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03
si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul
conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa
utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati
resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A
nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate.
În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz
de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul
sau eticheta. Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare, în
cursurile de apa si pe pamânt
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Protector antigraffiti cu efect de sacrificiu
Pe suprafete pregatite dinainte se aplica prodosul antigraffiti
diluabil în apa ISOGRAFF cod.7770002 pe baza de ceara
polimerica în dispersie apoasa, în cel putin 1 strat, în cantitatile
determinate de gradul de absorbtie al suportului.
Furnizare si punere în lucru a materialului € ................. per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazafaptul catoate informatiiledin fisaprezenta

sunt furnizate pe baza experienteisicunostintelorsale tehnice sistiintifice.Compania

nu îsipoate asuma totusinici o raspunderepentru rezultatele obtinutedupautilizarea

acestora, întrucât conditiilede aplicare nu sunt sub controlul sau.Varecomandam

întotdeauna saverificatidacaprodusul este adecvat fiecaruicaz în parte. Prezenta

anuleazasiînlocuiesteorice fisaprecedenta.Pentru informatii tehnice suplimentare

contactatiServiciul de AsistentaTehnica.
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