
 
 
 
 
 
Nátěr pro preventivní ochranu před graffiti pro savé minerální povrchy. 
 
POPIS: 
ANTIGRAFFITI MS 601 je emulze obsahující silikonový 
a organický polymer pro preventivní ochranu před graffiti 
pracující na principu obětované vrstvy – ochranný nátěr 
se odstraní spolu s graffiti a je nutné jej v místě čištění 
obnovit. 
Díky silikonové složce je produkt hydrofobní i oleofobní. 
Je účinný proti všem typům graffiti a proti výlepu plakátů. 
Jednosložkový nátěr bez rozpouštědel na bázi 
speciálních vosků a tvrdých parafinů vytváří na povrchu 
slabě viditelný hedvábně lesklý film.  
 

OBLASTI POUŽITÍ: 
ANTIGRAFFITI MS 601 je určen pro savé minerální 
stavební materiály jako je beton, cihla, vápenopísková 
cihla, přírodní a umělý kámen, minerální omítky atd.  
Použití ANTIGRAFFITI MS 601 na velmi hrubých a 
drsných površích je možné pouze po důkladném 
vyzkoušení. 
V závislosti na savosti povrchu může nastat zvýraznění 
barvy a odstínu podkladu.  
Životnost ANTIGRAFFITI MS 601 je nejméně 5 let.  
Pokud však dojde k viditelným změnám dříve (vlivem 
životního prostředí atd.), je vhodné ochranu obnovit. 
 

VLASTNOSTI: 
Složení: vosky, emulze 
Hodnota pH: 6 
Vzhled:  
Hustota při +20°C ca. 1,0 g/cm3 
Viskozita:  200 mm2s*-1 

Bod vzplanutí: více než 100 °C 
 

BALENÍ:  
Plastový kanystr 1l, 5l, 10l a 30l 
 

NÁŘADÍ: 
Nářadí vyčistěte ihned po použití vodou. 
 

SPOTŘEBA: 
Cca 300g/m2 ve třech vrstvách. 
Pro stanovení přesné spotřeby doporučujeme provést 
zkoušku na konkrétním povrchu! 
 

SKLADOVÁNÍ: 
6 měsíců v originálním obalu při teplotě 0 °C - +30 °C. 
Překročení této doby neznamená, že výrobek již nelze 
použít. Před aplikací je však vhodné provést zkoušku 
účinnosti. 
Chraňte před mrazem a slunečním zářením. 

 
 
 
 
 
 

  
VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PODKLAD: 
ANTIGRAFFITI MS 601 lze aplikovat na savé povrchy.  
Podklad musí být pevný, suchý, zbavený prachu a nečistot.  
 

NÁVOD K POUŽITÍ: 
ANTIGRAFFITI MS 601 je produkt připravený 
k přímému použití. 
ANTIGRAFFITI MS 601 nanášejte na povrch 
stavebního materiálu nejméně dvakrát, lépe třikrát s 
krátkou přestávkou pro zaschnutí mezi jednotlivými 
aplikacemi. 
Nanesené množství závisí zejména na savosti a 
hrubosti povrchu. 
Čím je povrch savější, tím více produktu musí být 
aplikováno, aby bylo možné později graffiti zcela 
odstranit.  
U vysoce savých podkladů se doporučuje před 
nanesením ANTIGRAFFITI MS 601 provést snížení 
nasákavosti hydrofobním roztokem SMK 131. 

 
ODSTRANĚNÍ NÁSLEDNÝCH GRAFFITI: 
Horkou tlakovou vodou (120°C, 90 bar) bez použití 
odstraňovačů graffiti. Pro zaručení spolehlivé anti-graffiti 
ochrany je třeba po vyschnutí povrchu nátěr 
ANTIGRAFFITI MS 601 znovu obnovit.  
 

HYGIENA A BEZPEČNOST 
Používejte předepsané ochranné oděvy, brýle a 
rukavice. 
Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte.  
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah 
dětí. 
 

DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.  
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.  
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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