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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Το LavaDrops Antigraffiti είναι φιλικό προς το 
περιβάλλον σύστημα που προστατεύει τις 
επιφάνειες από γκράφιτι και άλλα σωματίδια 
ατμοσφαιρικών ρύπων (π.χ. καπνός, εκπομπές 
καυσαερίων), με βάση υδατικό γαλάκτωμα 
παραφίνης. Είναι διαφανές, κατάλληλο για 
εφαρμογή σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες, στις 
οποίες παρέχει υψηλή υδροφοβία και ελαιοφοβία, 
ενώ αφήνει ανεπηρέαστο το χρώμα της με την 
πάροδο του χρόνου.  
 
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Είναι ειδικά αναπτυγμένο για την επιφανειακή 
προστασία διαφόρων δομικών στοιχείων όπως 
σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, ανάγλυφο, μάρμαρο, 
γρανίτη από σπρέι γκράφιτι, μαρκαδόρους και 
άλλους ρύπους. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε 
ξύλινες (βαμμένες ή βερνικωμένες) επιφάνειες, 
καθώς και σε κατάλληλα προετοιμασμένες 
μεταλλικές επιφάνειες (ασταρωμένες ή βαμμένες). 
Οι επιφάνειες καθαρισμού που προστατεύονται με 
Antigraffiti PSS100 δεν απαιτούν για τον 
καθαρισμό τους τη χρήση διαλυτών ή άλλων 
χημικών, αλλά μόνο ζεστό νερό. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Προετοιμασία επιφάνειας 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές 
και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, 
λάδια, κ.λπ. Για εφαρμογή σε μεταλλικές 
επιφάνειες απαιτείται η επιφάνεια να είναι 
προστατευμένη έναντι της σκουριά ενώ σε 
ανοξείδωτες επιφάνειες το προϊόν μπορεί να 
εφαρμοστεί απ’ ευθείας. Σε περίπτωση πολύ 
απορροφητικών ανόργανων επιφανειών 
προτείνεται η εφαρμογή του LavaPaint Micro 
Primer πριν την εφαρμογή του LavaDrops 
Antigraffiti. 
Εφαρμογή 
Εφαρμόζεται χωρίς άλλη αραίωση σε μια ή δύο 
στρώσεις, ανάλογα με την υφή της επιφάνειας και 
τις ανάγκες του κάθε έργου. Η δεύτερη στρώση 
πρέπει να γίνει με τη μέθοδο υγρό σε υγρό και 
πριν η πρώτη στεγνώσει. Μετά την εφαρμογή του 
LavaDrops Antigraffiti και την πάροδο 24 ωρών, 
εφόσον η προστατευμένη επιφάνεια λερωθεί με  

 
graffiti ή άλλο ρύπο μπορεί εύκολα να καθαριστεί 
με σφουγγάρι και πολύ ζεστό νερό ή, εάν 
πρόκειται για μεγάλες επιφάνειες, με τη χρήση 
μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού νερού. Η 
προσθήκη καθαριστικού υγρού προσόψεων 
συμβάλει στο να έχουμε ακόμα καλύτερο 
αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται 
το LavaDrops Antigraffiti μαζί με τους πάσης 
φύσεως ρύπους. Στη συνέχεια, πρέπει να 
ακολουθήσει εκ νέου εφαρμογή σε μια ή δύο 
στρώσεις του LavaDrops Antigraffiti στο σημείο 
που έχει καθαριστεί. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
200-250 gr/m2 (ανάλογα και με την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας). 
 
ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
Εκτός αφής σε ½-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να 
γίνει σε 4-6 ώρες. Ο χρόνος στεγνώματος 
εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος 
(θερμοκρασία, υγρασία). Για να αποκτήσει το 
προϊόν την τελική του υδροφοβία και ελαιοφοβία 
απαιτείται ένα 24ωρο 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 5lt και 10lt. 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία 
του  υποστρώματος είναι κάτω των 5οC ή άνω των 
35οC. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζουμε τα εργαλεία 
μόνο με νερό. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
Μπορεί να αποθηκευτεί σε χώρους 
προστατευόμενους από τον παγετό τη ζέστη και 
τον ήλιο (5-35 oC)  για τουλάχιστον 12 μήνες από 
την ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.) 

Φορέας Παραφινική υδατική διασπορά 

Μορφή Γαλακτώδης 

Ιξώδες 50-54 KU 

Πυκνότητα 0,98-1,00 gr/ml 

Αραίωση Έτοιμο προς χρήση 

Κατανάλωση 
200- 250 gr/m2 (ανάλογα και με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας). 

Αποθήκευση 
Σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35 oC) τουλάχιστον για 12 μήνες στη 
δικιά του κλειστή συσκευασία.  

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές 
Ενώσεις): 

Δεν περιέχει διαλύτες και πτητικές οργανικές ενώσεις. 

  

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΔΟΧΕΙΟ  5Kg, 10kg  
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