
 

 

GRAFFITIGUARD ICE 
Poltrajni zaščitni premaz proti grafitom, primeren za uporabo pri nizkih temperaturah 

 
OPIS IZDELKA 
GRAFFITIGUARD ICE je visokokakovostni zaščitni premaz proti grafitom, 
ki temelji na okolju prijaznih surovinah in je zaradi posebnih dodatkov pri-
meren za uporabo pri temperaturah od -3 °C naprej. 
GRAFFITIGUARD ICE tvori trpežen zaščitni sloj, ki glede na okoliščine 7 
do 10 let ščiti podlago pred grafiti, markerji in barvami.  
GRAFFITIGUARD ICE omogoča hitro in učinkovito odstranjevanje grafitov 
brez kemikalij. Žrtvovalni sloj se s površine odstrani z visokim pritiskom in 
vročo vodo hkrati z grafitom. GRAFFITIGUARD ICE lahko takoj po od-
stranitvi grafitov ponovno nanesete. 
GRAFFITIGUARD ICE temelji na okolju prijazni emulziji voska, ki se topi 
pri visokih temperaturah in je popolnoma biorazgradljiv v skladu s testom 
OECD 302 B. 
 
UPORABA 
GRAFFITIGUARD ICE je primeren za skoraj vse podlage in se pogosto 
uporablja na protihrupnih barierah, stavbah, stenah, viaduktih, mostovih, 
predorih, lesu in naravnem kamnu. 
 
ZNAČILNOSTI 
• Odlična zaščita pred vdorom grafitov in markerjev 
• ščiti podlago pred onesnaženjem in vlago iz zraka 
• Uporabno pri nizkih temperaturah 
• Na vodni osnovi 
• Prepustnost za paro 
• Okolju prijazno 
• Biološko razgradljiv (test OECD 302 B) 
• Odpornost na UV-žarke 

 
TEHNIČNI PODATKI 
Barva:  Bež emulzija 
Vonj:  Brez vonja 
Specifična teža: 0,98 kg/liter 
pH:  Ca. 8 
 
POGOJI UPORABE 
Temperatura okolja:   najmanj -3 °C 
Temperatura podlage:  najmanj -3 °C 
Relativna vlažnost:   največ 95 % 
 
NAVODILA 
1. Dobro premešajte in pretresite GRAFFITIGUARD ICE. Nanesite na 

suho ali rahlo vlažno površino. 
2. GRAFFITIGUARD ICE enakomerno nanesite z valjčkom ali nizkot-

lačnim pršilnikom.  
3. Pustite, da se prvi nanos posuši do ročnega sušenja, nato pa nane-

site drugi nanos. 
4. GRAFFITIGUARD ICE je treba nanesti v vsaj 2-3 plasteh.  
 
SUŠENJE 
Odpornost na vodo in grafite:  po 2 urah 

Posušenost:  po 4 urah 
Končna trdota:   po 72 urah 
 
PAKIRANJE 
10, 25 in 1000 litrov. 
 
TEORETIČNA PORABA 
Pokritost 5-10 m²/l na sloj, odvisno od vpojnosti in poroznosti površine. 
 
PRAKTIČNE INFORMACIJE 
• Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki 
• Odvečni material takoj odstranite z vodo.  
• Na občutljivih površinah lahko GRAFFITIGUARD ICE odstranite z od-

stranjevalcem GRAFFITIGUARD REMOVER. 
• Za zagotovitev življenjske dobe 10 let so potrebne vsaj 3 plasti. 
• Grafite je mogoče odstraniti z visokim tlakom (90-150 barov) in 

vročo vodo (90 °C). 
• GRAFFITIGUARD uporabljajte pri temperaturah nad 8 °C. 
 
SKLADIŠČENJE IN ROK TRAJANJA 
V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem 
prostoru, kjer ne sme biti zmrzal. 
 
VARNOSTNA PRAVILA 
Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Nosite ustrezne rokavice, zaščitna 
oblačila in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnost-
nim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.  
 
TEHNIČNA PODPORA 
V podjetju MAVRO se nam zdi pomembno, da vam pomagamo po najbol-
jših močeh. Naši tehnični svetovalci so vam zato vedno pripravljeni poma-
gati. Svetujejo vam lahko o najboljših rešitvah in pojasnijo, kako upo-
rabljati izdelek. Ne oklevajte in se neposredno obrnite na enega od naših 
svetovalcev! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
IZJAVA O ODGOVORNOSTI 
Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je 
bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na upo-
rabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijs-
kega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba MAVRO International iz-
recno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo 
ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgo-
voren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat. 
 
Vprašanje:  julij 2020 
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje. 

mailto:info@mavro-int.com
http://www.mavro-int.com/


 

 

 
Številka izdelka:  57615 
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