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MARKA PRIMACOL® PROFESSIONAL  

PRODKUT Graffiti Protect 

 

Rozpuszczalnikowa powłoka 

chroniąca przed graffiti 

 

 ułatwia czyszczenie i 

odnawianie elewacji  

 pozwala uniknąć wysokich 

kosztów remontów i renowacji  

 

POJEMNOŚĆ 0,75l   2,5l 

WŁAŚCIWOŚCI Uwaga!  

Powłoka usuwalna – w celu trwałego utrzymania zabezpieczenia, każdorazowo po usunięciu 

zabrudzeń należy ponownie nanieść powłokę Graffiti Protect.  

 

Graffiti Protect to ekologiczny środek do zabezpieczenia powierzchni mineralnych przed 

graffiti. Preparat tworzy przeźroczystą powłokę, która powstrzymuje graffiti przed wnikaniem 

w głąb i umożliwi usunięcie graffiti za pomocą gorącej wody bez narażenia podłoża na 

zniszczenie. Nie hamuje procesu dyfuzji, stanowi jednocześnie powłokę hydrofobizującą, 

zmniejsza brudzenie się ścian. Skuteczność środka zależy od rodzaju powierzchni i jej 

nasiąkliwości. W przypadku powierzchni bardzo porowatych, działanie środka jest osłabione. 

Aby usunąć najbardziej uciążliwe zabrudzenia, należy zastosować specjalistyczny środek 

czyszczący Graffiti Killer. Po usunięciu graffiti należy ponownie zabezpieczyć ścianę, 

nakładając kolejną warstwę preparatu. 

 

Uwaga!  

Graffiti Protect modyfikuje powierzchnie nadając im woskowany wygląd. Przed 

przystąpieniem do zabezpieczania głównej powierzchni, należy zawsze dokonać próby w mało 

widocznym miejscu, aby sprawdzić efekt. W związku z tym w przypadkach, w których 

zastosowanie Graffiti Protect spowoduje powstanie zbyt dużej różnicy między powierzchnią 

pokrytą i nie pokrytą, zaleca się nanoszenie produktu na częściach powierzchni ograniczonych 

geometrycznie (gzymsy, rynny, itp.). 

 

SPOSÓB UŻYCIA Produkt gotowy do użycia; w przypadku mało chłonnych podłoży preparat można rozcieńczyć 

wodą w stosunku 1:1.  

Wymagana temperatura podczas pracy:  

Temperatura otoczenia: min +10°C / max +35°C 

Temperatura podłoża: min +5°C / max +35°C 

 

Przed użyciem produkt należy przemieszać. Ilość warstw: od 1 do 2. Druga warstwa powinna 

być położona w maksymalnie krótkim czasie od nałożenia pierwszej (nie później niż po 

30min). Efekt hydrofobowania jest widoczny już po pierwszym naniesieniu, wobec czego 
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należy unikać zbyt dużego naniesienia drugiej warstwy, gdyż powoduje to powstawanie 

kropel, które należy rozetrzeć pędzlem przed wyschnięciem produktu. Powłoka Graffiti 

Protect uzyskuje odpowiednie właściwości po całkowitym wyschnięciu (max 4h). Świeżo 

pokryte powierzchnie powinny być chronione przed deszczem min 12h.  

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Zabezpieczyć wszystkie powierzchnie (np. okna), które nie będą pokrywane preparatem. 

Powierzchnie wykonane z kamienia, marmuru, granitu, cegieł należy dokładnie wyczyścić. 

Wszelkie ubytki i niezwiązane elementy naprawić. Preparat nanosić na suche podłoże. 

 

W przypadku podłoży wcześniej malowanych należy upewnić się, czy zastosowane farby są 

dobrze związane z podłożem (ewentualne zmywanie graffiti za pomocą myjki ciśnieniowej 

może prowadzić do usunięcia farby). Powierzchnie oczyścić z brudu i pyłu. Preparat nanosić 

na suche podłoże. Odradza się nanoszenie Graffiti Protect na farby o słabej odporności na 

zmywanie oraz na tynki i farby na bazie wapna. 

 

SKŁADOWANIE Produkt należy przechowywać w temperaturze 5-35oC, w suchym miejscu, w szczelnie 

zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Chronić przed dziećmi. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny. Produkt niepalny.  

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny woski polimerowe w dyspersji wodnej Nanoszenie 

drugiej 

warstwy 

nie później niż 30 min od 

nałożenia pierwszej warstwy 

Postać/kolor biały płyn Czas schnięcia 

całkowity 

2h w temp. +25°C 

Zapach  łagodny, specyficzny Sposób 

nanoszenia 

pędzel, wałek, natrysk 

pH 7,0-8,0 Wydajność 6-8 m2/l przy jednokrotnym 

nanoszeniu na powierzchnie 

gładkie o umiarkowanej 

chłonności  

Gęstość ok. 1 g/cm3 Mycie narzędzi woda z detergentem 

Ilość warstw  1-2   

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


