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ANTIGRAFFITI PSS-1000 
 

 

 
 

• Το Antigraffiti PSS-1000 (Protect Surface System) είναι ειδικό επίχρισµα δυο 
συστατικών βασισµένο σε ειδικά τροποποιηµένα πολυουρεθανικά γαλακτώµατα 
νερού νέας τεχνολογίας. 

• Σχεδιασµένο για εφαρµογή σε  ανόργανες (σκυρόδεµα, φυσική πέτρα κ.α.), ξύλινες 
καθώς και σε κατάλληλα προετοιµασµένες µεταλλικές επιφάνειες.  

• Προσδίδει υδροφοβία και ελαιοφοβία. 
• ∆εν επιτρέπει στους ρύπους και τα graffiti να εισχωρήσουν στο υπόστρωµα, µε 

αποτέλεσµα να αποµακρύνονται εύκολα συνθήµατα από spray, graffiti, 
µαρκαδόροι, υπολείµµατα από αφισοκολλήσεις, λεκέδες από γράσο λάδια κλπ. 

• Πολύ ανθεκτικό σε δύσκολές καιρικές συνθήκες, µεγάλες διαφορές θερµοκρασιών 
και άριστη αντίσταση στη UV ακτινοβολία. 

• ∆εν χρειάζεται επαναβαφή µετά από τον καθαρισµό. 
 
 
 

 
 

• Νέας τεχνολογίας αντιρρυπαντική βαφή νερού πολυουρεθανικής βάσης δύο 
συστατικών.  
  
 
 

 
 

 
• Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγµένες από σαθρά 

υλικά, σκόνες, λάδια, κ.λπ. Αναµιγνύουµε τα δύο συστατικά προσθέτοντας 
προσεκτικά όλη την ποσότητα του Β’ συστατικού στο δοχείο του Α΄ συστατικού υπό 
συνεχή ανάδευση. Κατόπιν, µεταγγίζουµε σε νέο δοχείο, όπου συνεχίζουµε την 
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ανάδευση για τουλάχιστον 3 λεπτά και, αφού αραιώσουµε έως 5 % µε καθαρό 
νερό, αναδεύουµε για 3 λεπτά ακόµα. Στη συνέχεια, εφαρµόζουµε το Antigraffiti 
PSS1000, µε ρολό ή πιστόλι (airless). Μετά από 3 κατ’ ελάχιστο ώρες και αφού έχει 
στεγνώσει η πρώτη στρώση, εφαρµόζουµε τη δεύτερη. Προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί ώστε το µείγµα να αναδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εφαρµογής. 
 

• Πάχος Εφαρµογής 
Ξηρό: 40µm, Υγρό: 80µm ανά στρώση, µέγιστο πάχος εφαρµογής:120µm 

• Θεωρητική απόδοση  
15-17 m2/kg σε πάχος εφαρµογής 80µm. 

• Καθάρισµα εργαλείων 
Αµέσως µετά τη χρήση αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα 
εργαλεία και στη συνέχεια πλύνετε µε νερό. 

• Περιορισµοί 
Να µην εφαρµόζεται το προϊόν όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος ή/και η 
θερµοκρασία υποστρώµατος είναι κάτω των 10οC και η σχετική υγρασία είναι άνω 
του 80%. 
 
 
 

 
 

• Μετά την πάροδο 48 ωρών από την εφαρµογή και εφόσον η προστατευµένη 
επιφάνεια λερωθεί µε graffiti ή άλλο ρύπο, µπορούµε να την καθαρίσουµε εύκολα 
µε ένα απλό πανί (ή µε ειδικά πανάκια για δύσκολες επιφάνειες) εµποτισµένο µε 
Ακρυλικό ∆ιαλυτικό της Drapa Chemie.  

• Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισµού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο 
χειρισµό του χρησιµοποιηµένου µέσου καθαρισµού, το οποίο συνιστάται να αφεθεί 
να στεγνώσει σε καλά αεριζόµενο χώρο µακριά από πηγές ανάφλεξης και στη 
συνέχεια να απορριφθεί.  

 
 
 

 
 

• ∆ιατίθεται σε συσκευασίες (Α+Β) των (10+2) kg και (3+0,6) kg.  
 

 

 
 

• Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 µήνες. 
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• Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στο ∆∆Α 
 
 
 

  
 

• Στερεά: 48 % κατά βάρος. 
• Αναλογία ανάµειξης δυο συστατικών: 5/1 κατά βάρος. 
• Χρόνος ζωής µείγµατος (25οC, 50% RH): 3h. 
• Χρόνος στεγνώµατος:  Επιφανειακά:            0,5 hr. 

    Σε βάθος:                 1 hr. 

• Χρόνος επαναβαφής:  3hr ελάχιστος,  48hr µέγιστος (25οC, 50% RH). 
• Ιξώδες µίγµατος: 1000-1500 cp στους 25 οC (Spindle No5, 20 rpm). 
• Ειδικό Βάρος συστατικού Α: 0,98-1,0 /  συστατικού Β: 1,13-1,15  µείγµατος:1,04 

1,06. 
• Γυαλάδα: Γυαλιστερό-Σατινέ και µατ. 
• Αραίωση: Ως 5 % µε καθαρό νερό. 
• Θερµοκρασία αποθήκευσης: Ελάχιστη: 5οC, Μέγιστη: 35oC. 
• Απόχρωση: ∆ιάφανο.  
 
 

 
 

• Οριακή τιµή της ΕΕ για το προϊόν (κατ. Α/ι): 140 g/lt (2007) και 140 g/lt (2010). Το 
προϊόν περιέχει κατά µέγιστο 120 gr/lt ΠΟΕ 
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