
 

 

GRS9601 – technický list          strana 1(2)                                                                                                                               

Antigraffitový ochranný nátěr na tvrdé a porézní povrchy.  Exteriéry a interiéry. 
 

 

ZÁKLADNÍ POPIS VÝROBKU 
 

Antigraffitový ochranný nátěr na vodní bázi, s dlouhou životností, určený pro většinu typů povrchů. Nátěr 

chrání před sprayovými barvami nebo graffiti aplikovanými válečkem nebo štětcem. Nátěr zajišťuje extra 

silnou ochranu proti popisovačům a mechanickému poškození. Nátěr chrání proti vzdušnému znečištění a 

vlhkostí po dobu nejméně 5 let. 
 

 

APLIKAČNÍ PŘEDPIS 
 

Příprava: Očistěte z povrchu graffiti a jiné znečistění z okolí, jako např. dopravní 

exhalace apod. Zakryjte a v nutných případech chraňte okna. Ideální teplota 

pro aplikaci je mezi 10C a 35C, nejnižší teplota je 4C. Relativní vlhkost 

nesmí překročit 95%. 

Vnější nátěry: Před použitím produkt dobře promíchejte. Produkt lze aplikovat válečkem 

štětcem nebo stříkací pistolí. Nátěr se aplikuje ve dvou vrstvách. Se 

započetím druhého nátěru počkejte až první nátěr uschne. Nátěr lze 

aplikovat na vlhký (ale ne mokrý) povrch. Zkažená nebo nadměrná aplikace 

může být lehce smyta vodou. 

Vnitřní nátěry: Aplikaci na natřený povrch lze provést stěrkou, válečkem nebo nízkotlakou 

stříkací pistolí. vyžadují se dva nátěry. 

 
 

NÁVOD NA ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI 
 

Normální vnější povrchy: Graffiti odstraňte horkou tlakovou vodou (90C a 150 barů). 

Vyčištěnou oblast ochraňte antigraffitovým nátěrem. 

Citlivé vnější povrchy: Aplikujte GRS 25, nechte ho několik minut působit a smyjte ho 

horkou tlakovou vodou (90C, 90 - 150 barů). Tato metoda je 

nejvhodnější na křehké povrchy. Vlhkým hadrem odstraňte z 

povrchu zbytky barvy a graffiti. Vyčištěnou oblast ochraňte 

antigraffitovým nátěrem. 

Vnitřní natřené povrchy: Navlhčete znečištěné místo pomocí GRS 25 a graffiti setřete 

hadrem. Pokud je to možné, použijte horkou tlakovou vodu a 

vysoušeč. 

Porézní povrchy: Omyjte horkou vodou a vysušte vysoušečem. 
 

 

 

 

 

 

NÁVOD NA OPĚTOVNÉ OCHRÁNĚNÍ VYČIŠTĚNÉHO POVRCHU 
 

Při odstraňování graffiti se odstraní také ochranný nátěr. Vyčištěná místa je třeba znovu ochránit 

antigraffitovým ochranným nátěrem GRS 9601. 
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Dávkování Používejte v koncentrované formě. 

Spotřeba Různá - dle chráněného povrchu. 

Betonový blok apod. 0,1 - 0,15 l/m
2
 a vrstvu nátěru. 

Pískovec / omítka a jiný savý materiál 0,15 - 0,2 l/m
2
 a vrstvu 

nátěru. 

Doba schnutí Chráněný povrch je plně odolný proti vodě a graffiti  dvě hodiny 

po aplikaci a suchý za čtyři. Konečný ochranný efekt je dosažen 

po 72 hodinách. 

Technické parametry Dodává se v 5 litrových plastických nádobách. Specifická 

hmotnost 0,99 kg/l. Bez zápachu. Na vodní bázi. Hodnota pH 

přibližně 8.  Obsah pevných částic 7,5%. 

Vzhled Nátěr je neviditelný až transparentní, a to v závislosti na povrchu. 

Odolný vůči UV záření, počasí, vodě a graffiti. 

POZNÁMKA: Některé stavební materiály mohou získat trochu 

tmavší nebo lehce zářivý odstín. Vyzkoušejte nejprve na malé 

části povrchu. 

Bezpečnostní opatření Používejte pracovní rukavice a dodržujte normální bezpečnost 

práce. 

Skladování 

 

 

Skladujte v originálních nádobách při teplotách větších než 0C. 

Životnost Zhruba 12 měsíců v neotevřených nádobách. 
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