
         
 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

ISOMAT AG 77 

 

 

Γαλάκτωµα για την προστασία επιφανειών από graffiti  
 
 

Ιδιότητες 
 
Επαλειφόµενο γαλάκτωµα, παραφινικής βάσης, 
για την προστασία επιφανειών από graffiti, περι-
βαλλοντικούς ρύπους κλπ. ∆εν αλλάζει την όψη 
των επιφανειών και επιτρέπει τον εύκολο καθαρι-
σµό τους. Παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στο χρόνο 
και τις καιρικές επιδράσεις. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το ISOMAT AG 77 εφαρµόζεται σε επιφάνειες από 
σκυρόδεµα, σοβά, πέτρα, µέταλλο, µάρµαρο, βαµ-
µένες επιφάνειες κλπ., για την προστασία τους 
από graffiti ή περιβαλλοντικούς ρύπους. Επίσης, 
διευκολύνει την αποκόλληση αφισών από αυτές. 
Ενδείκνυται για προσόψεις κτιρίων, αγάλµατα, µνη-
µεία, µεταλλικές πινακίδες κλπ. 
                                                               

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:           γαλάκτωµα 

Απόχρωση: λευκό  
 (διαφανές, όταν στεγνώσει) 

Ειδικό βάρος: 1,00 kg/lit 

pH:                      7-8 

Θερµοκρασία  
εφαρµογής: από +5ºC έως +40ºC 

Αντοχή στη γήρανση: 2-3 χρόνια 
     

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι στεγνό και απαλ-
λαγµένο από σκόνες, λίπη, παλιούς ρύπους κλπ.  
 
2. Εφαρµογή 
Πριν από τη χρήση αναδεύουµε ελαφρώς το υλικό 
και το εφαρµόζουµε ως έχει µε ρολό, βούρτσα ή 
ψεκασµό σε 1-2 στρώσεις, ανάλογα µε την απορ-
ροφητικότητα της επιφάνειας. Η δεύτερη στρώση 
ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Σε 
περίπτωση ιδιαίτερα απορροφητικών επιφανειών, 
συνίσταται η αραίωση της πρώτης στρώσης µε νε-
ρό έως 10% κ.β.  
 
 
 

Ο καθαρισµός της επιφάνειας που έχει περαστεί µε 
ISOMAT  AG 77 γίνεται εύκολα µε ζεστό νερό υπό 
πίεση ή τρίψιµο µε σφουγγάρι. Για ρύπους που 
επιµένουν συνιστάται η χρήση απορρυπαντικού ή 
του ειδικού καθαριστικού SM-12. Μετά τον καθαρι-
σµό η επιφάνεια πρέπει να προστατευτεί εκ νέου.  
 

Κατανάλωση 
 
50-100 ml/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 lit και 3 lit. 
 

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής αποθη-
κευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία σε 
θερµοκρασίες µεταξύ +5οC και 35οC. Προστατέψτε 
το από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τον 
παγετό. 
 

Παρατήρηση 
 
Σε περίπτωση βαµµένων επιφανειών, ο καθα-
ρισµός πρέπει να γίνει γρήγορα και προσεκτικά, 
ώστε να µην επέλθει φθορά του χρώµατος.  
  

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) 
 
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτηµα 
ΙΙ, πίνακας Α), η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικό-
τητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος θ, 
τύπος Υ είναι 140g/l (2010) για έτοιµο προς χρήση 
προϊόν. 
Το έτοιµο προς χρήση προϊόν ISOMAT  AG 77 έχει 
µέγιστη περιεκτικότητα <140 g/l ΠΟΕ. 
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