
             

 

Mistral Antigraffiti Prevence je gelový přípravek k preventivní ochraně stavebních povrchů před 
znečištěním graffiti (např. akrylátových, epoxidových, nitroceluózových, polyuretanových, alkydových 
sprejů). Po aplikaci a zaschnutí vytváří přípravek ochrannou vrstvu, která snižuje nasákavost povrchu 
vodou, ale zachovává výbornou propustnost vodních par. Životnost nátěru je až 10 let.  
 

Vhodné podklady: omítky akrylátové, silikonové a silikátové, zateplovací fasádní systémy, hladké 
pohledové cihly, vápenec, žula, beton a mramor. 

 

Příprava podkladu a aplikace:  
U štuků, minerálních a vápenocementových povrchů aplikujte na vyzrálý povrch (nejméně 1 měsíc po 
dokončení omítek, tj. alkalita podkladu pH < 9). U pastovitých omítek na disperzní bázi (akrylátové nebo 
silikonové) po dokonalém proschnutí povrchu (minimálně 3 dny po dokončení aplikace). 
Porézní nasákavé podklady jako je pálená cihla, minerální omítka, přírodní i umělý kámen nejdříve 

ošetřete hloubkovou penetrací Mistral Primer Elite. 
 
Aplikujte na suchý podklad při teplotě 10 °C až 30 °C, ne za vlhkého nebo deštivého počasí.  
Přípravek nanášejte neředěný nátěrem nebo stříkáním na suchý povrch zbavený nečistot.  
Aplikujte ve dvou až třech vrstvách s dobou schnutí mezi jednotlivými vrstvami 4 - 8 hodin dle teploty a 
vlhkosti prostředí 
 

Upozornění: Nátěr přípravkem Mistral Antigraffiti Prevence může mírně ovlivnit vzhled povrchu, 
zejména u tmavších podkladů může být vidět rozdíl v barevném odstínu mezi ošetřenou a neošetřenou 
plochou povrchu (omítky, fasády apod.), proto je nutné dbát na důkladné rozetření přípravku.  
Přípravek neslouží k ochraně nesavých stavebních materiálů (např. sklo, nerez, plast) a nepoužívá se 
na povrchy upravené nátěrovými hmotami (emaily, laky, lazury). Přípravek není určený k ochraně 
mozaikovité omítkoviny (při odstraňování graffiti by se mohly odbarvit barvená zrna a narušit pojivo).  

K odstraňování graffiti použijte přípravek Mistral Antigraffiti Likvidace. Odstraněním znečištění se 

částečně odstraní také ochranná vrstva přípravku Mistral Antigraffiti Prevence a je nutné opakovat 
nátěr. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Vzhled:     transparentní matný hladký nátěr 

Teoretická vydatnost: 5 - 8 m²/kg v třech vrstvách (vydatnost závisí na typu a savosti 
podkladu) 

 Balení:    5 l 
 

Skladování: v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 25 °C. Chraňte před 
mrazem!  

Záruční doba: 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.  

 
Další informace naleznete v příslušném Bezpečnostním listu k výrobku. 
 

Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. Je-
li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým 
množstvím vody. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal na místě určeném 
obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. 

Antigraffiti prevence 
Přípravek na ochranu před graffiti 

TECHNICKÝ LIST 

Výrobce: Mistral Paints, s.r.o., Poděbradská 65a, ČR  www.mistral-paints.cz 

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.  Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.mistral-paints.cz   
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