
             

 

ANTIGRAFFITI PREVENCE je určen k preventivní ochraně povrchů stavebních materiálů před znečištěním graffiti. Po 
aplikaci a zaschnutí vytváří přípravek ochrannou vrstvu, která snižuje nasákavost povrchu vodou, ale zachovává výbornou 
propustnost vodních par. Nátěr zůstává matný a nedochází ke změně odstínu barvy. 
 

Vzhled: transparentní, matný 
 

Aplikace: štětcem, válečkem, stříkacím zařízením. Po aplikaci očistěte nástroje vodou. 
 

Ředění: neředit, přípravek je určen k přímému použití 
 

Příprava podkladu a zpracování: podklad musí být suchý ( 7% vlhkosti), vyzrálý  (nejméně 1 měsíc po dokončení omítek, 

tj. alkalita podkladu pH9), zbavený nečistot a mastnoty, případně starých, nesoudržných nátěrů. Mistral ANTIGRAFFITI 
PREVENCE nanášejte na hladké povrchy přímo. U porézních povrchů v kombinaci s penetračním nátěrem. Nenanášejte na 
staré olejové nátěry  nebo na rozpouštědlové emaily.  
Mistral ANTIGRAFFITI PREVENCE aplikujte ve dvou až třech vrstvách a mezi jednotlivými nátěry doporučujeme přestávku 
nejméně 6 hodin. 
 
Teplota podkladu a okolí při aplikaci nesmí klesnout pod +10 °C. 

 
UPOPZORNĚNÍ:  aplikaci neprovádějte za deštivého počasí! 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

 

Teoretická vydatnost:     5- 7 m²/ l  

Balení:        5 l 

Skladování:  skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stíněném 
místě v teplotním rozmezí od +10°C do +30°C.  

Záruční doba:   Doba skladovatelnosti je 24 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí 
přemrznout! 

 

Bezpečnostní opatření: 
Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, případně 
obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 

První pomoc: 
Při zasažení očí vymývejte nejméně 10 -15 minut vlažnou vodou. Při zasažení pokožky a oděvu sejměte zasažený oděv a 
kůži dokonale omyjte vlažnou vodou a mýdlem a ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při požití vypláchněte ústa 
vodou, nikdy nevyvolávejte zvracení. Ve všech případech zasažení očí, při požití a všech vážných případech  poškození 
zdraví vyhledejte lékařskou pomoc. 
 

Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): 
S 2       Uchovávejte mimo dosah dětí 
 

Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu: 
Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s 
místními předpisy pro nebezpečný odpad. 
 
Další informace naleznete v příslušném Bezpečnostním listu k výrobku. 
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TECHNICKÝ LIST 

Výrobce: Mistral Paints, s.r.o.,  Poděbradská 65a, Praha , Česká republika 
 

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke 
zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. 
U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmluvních/smluvních vedlejších 
povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.mistral-
paints.cz 
 

 


