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Permanentní ochrana proti graffiti v provedení matném a lesklém, pro použití v exteriérech a interiérech na 

podkladech natřených i bez nátěru.  

 

POPIS VÝROBKU : 
1) Dvousložková vodní disperze, bez nepříjemného zápachu  
2) V matném provedení je ochranný film průsvitný, v lesklém provedení je průhledný.  
3) Vyznačuje se dobrou přilnavostí k porézním i neporézním povrchům.  
4) Dobře odolává nepřízni počasí. 
5) I po početných odstraněních graffiti pomocí GRAFISOLV  a ECO gel, ochranný film zůstává neporušený.  
 

HLAVNÍ  OBLAST POUŽITÍ : 

- Povrchy natřené, matné, saténové a lesklé.  
- Hrubá omítka s plastickým vzorem. 
- Nádoby z PVC, panely dopravního značení na silnicích. 
- Jakýkoliv choulostivý povrch, citlivý k působení rozpouštědel.  

 
NÁVOD K POUŽITÍ : 
Smíchejte pryskyřici s vytvrzovačem  v poměru 4 díly pryskyřice a 1 díl vytvrzovače tak, aby vznikla homogenní směs. Takto připravenou směs použijte 
nejdéle v následujících 3 hodinách. Štětcem nebo válečkem naneste jednu vrstvu na očištěný povrch, zbavený prachu a jiných usazenin. Celý povrch musí 
být ošetřen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru.  
 
Důležité : před nanesením ochranného nátěru – rozpouštědlová fasádní barva musí schnout minimálně 8 dní, fasádní barva rozpustná ve vodě alespoň 3 
dny.  
Pro dokonalé spojení první a druhé ochranné vrstvy je důležité, aby nedošlo ke kompletní polymerizaci první vrstvy. Druhou vrstvu nanášejte 1 – 2 
hodiny po nanesení první vrstvy, tj. v době, kdy je ještě první vrstva lepkavá.  
Štětec nebo váleček umyjte ve vodě okamžitě po ukončení práce. Nátěr začne získávat své ochranné vlastnosti po 72 hodinách schnutí a tyto vlastnosti 
každým dalším dnem zesilují. Ošetřený povrch nesnese déšť po dobu 8 hodin od nanesení druhé ochranné vrstvy.  Informujte se o počasí ještě před 
zahájením prací.  
 

ODSTRANĚNÍ GRAFFITI : 
1) SPREJE A BARVY 
Použijte naše rozpouštědlo GRAFISOLV  roztok nebo gel. 
Nechte přípravek působit, poté ho jemným kartáčováním rozvolněte, opláchněte vodou.  
Rozrušené graffiti můžete odstranit také tlakovou vodou. 

 
2) FIX 
Použijte GRAFISOLV .  Přípravek naneste na graffiti a drhněte hadrem. Jsou-li po odstranění graffiti patrné barevné stíny, použijte SHADOW ERASER. 
Nechte přípravek působit do úplného zmizení stínů. Nakonec povrch opláchněte vodou.  
 

ODSTRANĚNÍ OCHRANNÉHO NÁTĚRU  MP2-ULTIMA II : 
Chcete-li odstranit ochranný nátěr MP2-ULTIMA II, použijte přípravek ANTI-GRAFFITI. Nechte ho působit asi 15 minut, poté povrch opláchněte tlakovou 
vodou. 
 

VLASTNOSTI : 
Vodní roztok – viskozita : doba průtoku při 20°C řez č. 4, 1'45" pro matný nátěr - 1'10‘‘ pro lesklý nátěr - barva: opalescenční - pH : 7,5 – slabý zápach - 
nehořlavý – použitelnost : 1 rok v případě skladování ve vyhřívané místnosti, v původním obalu – chraňte před mrazem – doba použitelnosti směsi 
pryskyřice/vytvrzovač : 3 hodiny – objemový poměr : pryskyřice: 81% - vytvrzovač : 19 % - hustota pryskyřice : 1.047 g/l – hustota vytvrzovače : 1.13 g/l – 
rozpouštědlo : voda – minimální teplota pro použití nátěru 5°C – průměrná spotřeba : 150 g/m2 na 1 vrstvu – doba schnutí : 8 hodin při 20°C – ochrana proti 
graffiti : již po prvním 72 hodinách po aplikace, každým dalším dnem se tyto vlastnosti posilují.  
Balení : po 5 litrech (pryskyřice 4,1 l + vytvrzovač 0,9 l). Použitelnost : 1 rok pro výrobek v původním obalu. 
 

                                      
 

Výhradní dovozce pro ČR a SR:  
 
FASCO plus, s.r.o., K Podjezdu 5, 140 00 Praha 4 

telefon : +420 777 071 158, e-mail :  fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz, IČO 60488603 
Firma FASCO plus, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371. 
Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč. 
 
Vyrábí : GRAFITIX Industries s.a., 3, Rue des Carrières - 93806 EPINAY-SUR-SEINE CEDEX - FRANCE  
 
zpracováno v březnu 2019 – nahrazuje předchozí verze 

 

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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