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ANTIGRAFFITI ANTIGRAFFITI ANTIGRAFFITI ANTIGRAFFITI SPECIALSPECIALSPECIALSPECIAL    
ochranná impregnace proti sprejům a fixům 

 
 
Charakteristika                                                    Charakteristika                                                    Charakteristika                                                    Charakteristika                                                        
ANTIGRAFFITI SPECIAL je prostředek na bázi 
silikonové a voskové emulze, který se používá jako 
ochrana před graffiti. Působením penetrační složky 
zabraňuje průniku barvy do porézního podkladu a 
zároveň působení ochranného vosku umožňuje očištění 
povrchu od graffiti. Materiál funguje jako 
samozákladovací systém obětované vrstvy. 
PoužitíPoužitíPoužitíPoužití    
Antigraffiti special je vhodný především pro nasákavé 
minerální stavební materiály jako jsou např. beton, cihly, 
vápenopískové cihly, přírodní a umělý kámen, omítky 
apod. Na povrchy s extrémně velkými póry je aplikace 
Antigraffiti special možná po důkladném odzkoušení. 
ZpracováníZpracováníZpracováníZpracování    
Nanášení se provádí oplachováním nebo napouštěním 
na očištěný suchý podklad 1 – 2 nátěry 
s mezivyschnutím 24 hodin. Pracovat při teplotách od 
5°C do 25°C. Před aplikací je nutné vyzkoušet Antigraffiti 
special na zkušební ploše. 
Spotřeba Spotřeba Spotřeba Spotřeba     
Spotřebované množství je závislé na nasákavosti a 
povrchových vlastnostech ošetřovaného materiálu.  
Doporučená spotřeba je obvykle 0,2 kg/m2, u 
víceporézních materiálů vyšší. Pro dokonalou ochranu a 
snadné úplné očištění je třeba na více nasákavé povrchy 
aplikovat větší množství ochranného prostředku. Před 
aplikací Antigraffiti special je vhodné změřit spotřebu na 
zkušební ploše.  
Následující spotřeby  v kg/m2 jsou  pouze orientační: 
beton              0,15 - 0,2 travertin 0,2  - 0,3 
cihla lícová  0,15 - 0,2 mramor  0,1  - 0,2 
pískovec  0,25 - 0,5 žula  0,1  - 0,2 
fasádní barva   0,15 - 0,2 
    

Technické údajeTechnické údajeTechnické údajeTechnické údaje    
vzhled nažloutlá kapalina 
měrná hmotnost  1 g/cm3 
rozpouštědlo voda  
bod vzplanutí nehořlavé 
 

Balení Balení Balení Balení     
PE obaly 1 kg a 10 kg. 
SkladováníSkladováníSkladováníSkladování    
V původním obalu při teplotě +10 až +30°C. 
Nádoby nesmí být vystaveny přímému působení tepla 
(neskladovat na slunci). NESMÍ ZMRZNOUT! 
Trvanlivost materiálu při dodržení podmínek skladování 
je nejméně 12 měsíců od data výroby. 
Odstraňování graffitiOdstraňování graffitiOdstraňování graffitiOdstraňování graffiti    
Graffiti se z ošetřeného povrchu odstraňuje pomocí 
horkovodních nebo parovodních čisticích metod, nejlépe 
za pomoci tlakového čisticího zařízení s teplotou vody 
min. 90°C při tlaku 2 MPa (20 atm). Po očištění je nutno 
ochranný nátěr obnovit. 
Bezpečnost práce a ekologieBezpečnost práce a ekologieBezpečnost práce a ekologieBezpečnost práce a ekologie    
Při správném použití je ANTIGRAFFITI SPECIÁL   
nejedovatý a nepředstavuje významné zdravotní riziko. 
Při práci je nutno používat ochranné rukavice a ochranný 
oděv proti znečištění a dodržovat základní hygienická 
pravidla. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo 
obličejový štít a respirátor.    
Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 
litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. 
Ve vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo 
náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc. 
Lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list nebo 
etiketu výrobku. Nepoužitelné zbytky hmoty lze po 
vytvrzení deponovat na řízené skládky. Obaly jsou 
recyklovatelné. 
K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě. 
 
IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení 
jakosti dle ISO 9001. 
 
 
 
 
 
 
 


