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                               Pieri® Graffistop Mono
           

 Taikymas

 Techniniai duomenys 

 Savybės/
 Veikimo būdas

    

 Apdorojimas

Ypatingos nuorodos

Vienkartinė apsauga nuo grafitų

Pieri® Graffistop Mono  patikimai apsaugo vidinius ir išorinius paviršius (betono, natūralaus akmens, 
plytas ar kitus pagrindus) nuo grafitų (rašalo, fetrų, aerozolinių dažų).

Veiklioji medžiaga Parafinų dispersija
Forma skystis 
Spalva balta
Tankis 1,00 ± 0,02 g/cm3

Laikymas Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo 
šalčio.  

Sąnaudos 100–250 g/m²  pagal apsaugojimo poreikį
Tiekimo forma 22 Ltr  kanistras 
Fiziologinis poveikis Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; 

žr. saugos duomenų lapą. 
Laikymo sąlygos Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose 

Pieri® Graffistop Mono yra vandeninė, aktyviųjų medžiagų dispersija, kuri formuoja bespalvį, matinį, 
atsparų sluoksnį, trukdantį įsiskverbiti grafitams. Nuo Pieri® Graffistop Mono padengtą paviršių grafitus 
galima nuvalyti su Pieri® Tool PU ar šiltu vandeniu (apytikriai 50 °C) ir šepečiu. Didelius grafitus 
rekomenduojama valyti karštu vandeniu aukšto slėgio mašina ar garų mašina. Todėl Pieri® Graffistop 
Mono turi būti užneštas tiktai ant tokio pagrindo, kuriuos galima nuvalyti paminėtais valymo būdais! Po 
atliktų valymo Pieri® Graffistop Mono turi būti vėl užnešamas. Pieri® Graffistop Mono atsparus UV 
spinduliavimui ir kitiems aplinkos poveikiams, laidus vandens garams. Priklausomai nuo objekto vietos 
rekomenduojame atnaujinti padengimą po 2-4 metų.

Pieri® Graffistop Mono užnešamas trumpo plauko voleliu ar aukšto spaudimo purškimo prietaisu, esant 
temperatūrai nuo +5 iki +30°C, (oro temperatūra ir pagrindo temperatūra) ant švaraus, sauso ar lengvai 
drėgno paviršiaus dviem sluoksniais. Ant šviežio betono užnešti galima po 14 dienų. Technologinė 
pertrauka tarp 1-ojo ir 2-ojo užnešimo yra nuo 2 iki 4 valandų. Medžiaga pilnai išdžiūna maždaug po 24 
valandų (esant 20 °C ir 50 % santykinės oro drėgmės).

Pieri® Graffistop Mono  nenaudojama esant lietui. Pieri® Graffistop Mono gali paveikti fasado siūlių 
hermetikus. Todėl prieš naudojimą, pasirūpinti siūlių apsauga. Įrankiai valomi vandeniu iškart po 
naudojimo. Prieš pirmą naudojimą produktas turi būti išbandytas nepastebimoje vietoje,  kad išvengti 
nepageidaujamų padarinių.
Pagaminta Prancūzijoje.
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