
Dlaczego warto?
jednoskładnikowy produkt na bazie silikonu

zapewnia łatwe usuwanie graffiti przy pomocy wody

skutecznie tworzy powłokę ochronną zabezpieczającą beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, elewacje z okładzin kamiennych (kamie� naturalny, piaskowiec), tynk�w 
cienkowarstwowych w systemach ocieple� oraz  farby elewacyjne

zapewnia okres trwało�ci ochrony nawet do 20 lat! Powłoki nie trzeba odnawia� po każdym 
czyszczeniu (jak ma to miejsce w przypadku produkt�w opartych na wosku)

możliwa aplikacja ręczna oraz maszynowa

doskonała odporno�� na warunki zewnętrzne, tj. deszcz, sło�ce i ekstremalne temperatury 
zapewnia trwało�� nawet ciemnych kolor�w elewacji

zwiększa trwało�� kolorystyczną powierzchni, na kt�rą został naniesiony produkt

stanowi ochronę mikrobiologiczną elewacji
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AntiGRAFFITI jest 
produktem jedno-

-składnikowym, 
opartym na poli-

-organosiloksanach, 
kt�ry utwardza się 

chemicznie w obecno�ci 
tempe-ratury i 

wilgotno�ci otoczenia.
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To powłoka ochronna zabezpieczająca przed 
graffiti. Nadaje się na powierzchnie pionowe na 
podłożach mineralnych takich jak: beton, tynki 
cementowe, cementowo-wapienne. Produkt 
p o s i a d a  d o b rą  p r z yc z e p n o � �  d o  f a r b 
elewacyjnych, tynk�w i okładzin kamiennych 
o ra z  z a p e w n i a  d o s k o n a ł ą  o d p o r n o � � 
na warunki zewnętrzne, takie jak deszcz, sło�ce 
i ekstremalne temperatury.

 

Utwardzona powłoka zapewnia doskonałe 
uwalnianie i łatwo�� usuwania większo�ci 
marker�w oraz farby w aerozolu. Produkt 
chroni elewacje z okładzin kamiennych 
(kamie� naturalny, piaskowiec), tynk�w 
cienkowarstwowych w systemach ocieple� 
oraz farby elewacyjne przed wymalowaniami 
graffiti.
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