
 

 

GRAFITIGUARD PERMANENT 2C  
Visokokakovostni dvokomponentni premaz proti grafitom na osnovi modificiranega poliuretana 

 
OPIS IZDELKA 
GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C je trajni premaz proti grafitom na 
osnovi visokokakovostnega dvokomponentnega poliuretana.  
GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C tvori izjemno močan in kemično od-
poren sloj, s katerega je mogoče grafitiranje enostavno odstraniti. 
GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C ima zaradi močne odpornosti na UV 
žarke zelo dolgo obstojnost na prostem. 
GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C se lahko dobavi v barvni ali prozorni 
barvi, v sijajni in mat izvedbi. 
 
UPORABA 
GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C se uporablja predvsem na vpojnih mi-
neralnih podlagah, kot so beton, zidaki in naravni kamen. Primeri so via-
dukti, predori, mostovi, zvočne pregrade in stavbe.  
GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C lahko nanesete tudi na neporozne po-
vršine, kot sta jeklo in plastika. 
 
ZNAČILNOSTI 
• Odlična zaščita pred vdorom grafitov 
• Na voljo v barvni in prozorni različici 
• Odpornost na prodiranje olj, topil, maziv in številnih vrst kemikalij. 
• Odpornost na UV-žarke 
• Odpornost na vodo in vremenske vplive 
• Odlična vzdržljivost na prostem 

 
TEHNIČNI PODATKI 
Barva:  Barve RAL in NCS ali prozorno (mat/bleščeče). 
Vonj:  Topilo 
Specifična teža: 1,1 kg/liter  
pH:  Se ne uporablja 
Vsebuje:  Izocianati in organska topila 
Plamenišče:  45 °C  
Klasifikacija:  j/sg-max 500 g/l, ta izdelek vsebuje 460 g/l hlap-

nih organskih spojin 
 
POGOJI UPORABE 
Temperatura okolja:   največ 30 °C, najmanj 10 °C 
Temperatura podlage:  največ 30 °C, najmanj 10 °C 
Relativna vlažnost:   največ 80 % in 3 °C nad točko rosišča 
 
NAVODILA 
Mešanje komponent A in B 
1. Komponento B (utrjevalec) popolnoma vlijte v posodo s komponento 

A. Posodo temeljito postrgajte z lopatico. 
2. Sestavini A in B z mehanskim mešalnikom 5 minut skrbno mešajte, 

da dobite homogeno maso. Mešajte pri nizki hitrosti, da preprečite 
vključitev zraka. 

3. Dodajte največ 0-10 % PU razredčila in dobro premešajte. 
Razredčitev je odvisna od osebnih preferenc in načina uporabe. 

Aplikacija 
1. Prepričajte se, da je površina čista, suha in brez prahu. Zaščitite 

steklo in druge dele, ki jih ne želite obdelati. 
2. Beton, zid, druge mineralne podlage in gole kovine predhodno ob-

delajte z GRAFFITIGUARD PERMANENT PRIMER 2C. Rahlo obrusite 
stare plasti premaza. 

3. GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C nanesite z valjčkom, čopičem ali 
pršilnikom. 

4. Po 24 urah nanesite drugi sloj. 
 

SUŠENJE 
Odpornost na vodo:   5 - 10 minut 
Posušnost:   6-8 ur. Po 24 urah je mogoče barvati 
Končna trdnost:   po 4 do 7 dneh 
Čas strjevanja:  1 ura pri 20 °C 
 
PAKIRANJE 
1, 5 in 10 kg (sklopa A in B). 
 
TEORETIČNA PORABA 
Poraba 2 - 8 m²/l. Poraba je močno odvisna od absorpcije in poroznosti 
podlage. 
 
PRAKTIČNE INFORMACIJE 
• Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki 
• Odvečni material takoj odstranite z vodo. 
• Za optimalno prekrivanje je treba uskladiti barvo temeljnega in 

pokrivnega premaza.  
• Grafite odstranite z blagim odstranjevalcem, kot je GRAFFITIRE-

MOVER LITE ali GRAFFITIREMOVER WIPES 
 
SKLADIŠČENJE IN ROK TRAJANJA 
V originalni neodprti embalaži najmanj 12 mesecev. Shranjujte v hladnem 
prostoru, kjer ne sme biti zmrzal. 
 
VARNOSTNA PRAVILA 
Izogibajte se vdihavanju. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Nosite pri-
merne rokavice, zaščitna oblačila, zaščito za dihanje in zaščitna očala. 
Vnetljiva tekočina in hlapi. 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. 
 
Številka izdelka:  57612 
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