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• Φιλικό στο περιβάλλον υδατικό γαλάκτωµα κηρού παραφίνης το οποίο είναι 
υδρόφοβο και προφυλάσσει κάθε δοµικό υλικό (σκυρόδεµα, φυσική πέτρα, 
αρτιφισιέλ, ρελιέφ, µάρµαρο, γρανίτη) από σπρέι graffity, µαρκαδόρους και 
άλλους τυχόν βανδαλισµούς. Μπορεί επίσης να εφαρµοσθεί σε ξύλινες (βαµµένες 
ή βερνικωµένες) επιφάνειες αλλά  και µεταλλικές επιφάνειες οι οποίες έχουν  
προετοιµασθεί κατάλληλα (primer ή τελική βαφή). 

• Παρέχει απόλυτη προστασία των επιφανειών από την ρύπανση καυσαερίων 
(αιθάλη). 

• ∆εν  χρωµατίζεται µε την πάροδο του χρόνου και αφήνει αναλλοίωτη την  κάθε 
δοµική επιφάνεια. 

• Πληρεί απολύτως τις προδιαγραφές του άρθρου 25 (παρ.2-3) του εγχειριδίου του 
Ε.Σ.Υ (Επιθεώρηση και Συντήρηση ∆ηµοσίων  Έργων) Υ.Π.Ε.Χ.Ω.∆.Ε. 

 

 

 

 

Υψηλής ποιότητας προστατευτική επικάλυψη δοµικών επιφανειών παραφινικού 
γαλακτώµατος χωρίς διαλύτες.  
 
 

 
 

• Προετοιµασία επιφάνειας 
Η επιφάνεια πρέπει να πλυθεί µε νερό υψηλής πίεσης ώστε να είναι ελεύθερη 
από σκόνες, λάδια, γράσα και άλατα. 

• Εφαρµογή 
Το προϊόν είναι έτοιµο προς χρήση και δεν απαιτεί καµία επιπλέον αραίωση. 
Εφαρµόζεται µε πιστόλι χωρίς αέρα (airless) ρολό ή βούρτσα σε µια ή δύο 
επιστρώσεις ανάλογα µε την υφή της επιφάνειας και τις ανάγκες του κάθε έργου. 
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Για χρήση σε µεταλλικές επιφάνειες θα πρέπει να έχει γίνει προεργασία 
τουλάχιστον µε primer. Το Andigraffity Eco PSS100 εφαρµόζεται σε ανοξείδωτες 
επιφάνειες απ’ ευθείας (δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιο αστάρι). Απαραίτητη 
προϋπόθεση  µεταξύ πρώτης και δεύτερης στρώσης είναι να µεσολαβήσει ικανό 
χρονικό διάστηµα ώστε να στεγνώσει τελείως η πρώτη.(το διάστηµα αυτό 
κυµαίνεται µεταξύ 4-6 ωρών ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν). 
Η τελική επιφάνεια είναι σατινέ και διαφανής. Για να αποκτήσει το προϊόν την 
τελική του υδροφοβία και ελαιοφοβία απαιτείται ένα 24ωρο. 

• Θεωρητική απόδοση  
4-6 m2/kg (ανάλογα µε τον τρόπο εφαρµογής και την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας) 

• Καθάρισµα εργαλείων 
Αµέσως µετά τη χρήση πλύσιµο µε νερό. 

• Περιορισµοί 
Να µην εφαρµόζεται το προϊόν όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος ή/και η 
θερµοκρασία υποστρώµατος είναι κάτω των 5οC.  
 
 

 
 

• Η επιφάνεια που έχει λερωθεί ή χρωµατιστεί µε βαφή σπρέι µπορεί εύκολα να 
καθαριστεί µε ζεστό νερό χρησιµοποιώντας σφουγγάρι ή εάν πρόκειται για 
µεγάλες επιφάνειες µε ζεστό νερό υπό πίεση. ∆εν χρησιµοποιούνται διαλυτικά για 
τον καθαρισµό. 

• Ο καθαρισµός της επιφάνειας ολοκληρώνεται µε µια ή δύο στρώσεις  Antigraffity 
PSS-100 στο σηµείο που έχει καθαριστεί. 

 
 

 
 

∆ιατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 3LT και 10LT. 
 

 
 
Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 µήνες. 

 

 
 

Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια. 
 

                            ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

                          ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ 

                          ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

                          ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

                          ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 



 

 

 

                                          

                            

 

 

• Φορέας: Παραφινικό γαλάκτωµα κήρου. 

• Χρόνος στεγνώµατος:  Επιφανειακά:           1hr 
    Σε βάθος:                 3hr 
    Πλήρης σκλήρυνση: 24hr 

• Χρόνος επαναβαφής:  4hr ελάχιστος 

• Τρόπος στεγνώµατος:  Εξάτµιση 

• Ιξώδες: 25s (Ford cup No4) 

• Γυαλάδα: Σατινέ (40/60ο specular gloss) 

• Αραίωση: Νερό. 

• Θερµοκρασία αποθήκευσης: Ελάχιστη: 5οC, Μέγιστη: 35oC 

• Απόχρωση: Άχρωµο 
 

 
 

• Οριακή τιµή της ΕΕ για  το προϊόν (κατ. Α/θ): 140 g/lt (2007) και 140 g/lt 
(2010).Το προϊόν δεν περιέχει  ΠΟΕ 

 

                          ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ) 


