
WallGard Graffiti Barrier 
Reverzibilis falfirka elleni védelem bármilyen aljzatra 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 
• Márvány, gránit és más természetes kőburkolat védelme szóró flakonnal festett 

graffiti ellen. 

• Nedvszívó és nem-nedvszívó homlokzatok védelme. 

Alkalmazási példák 
Potenciális graffiti célú bármely felület, ami: 

• bármilyen természetes kő homlokzat; 

• tégla- vagy betonelem homlokzat; 

• beton homlokzatok; 

• nagynyomású tisztításnak ellenálló festett vakolatok; 

• festett faanyag. 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 
A Wallgard Graffiti Barrier homlokzatok reverzibilis falfirka elleni védelmére 
kifejlesztett vizes emulziós polimer viasz. 

A Wallgard Graffiti Barrier kitölti a felületi pórusokat, nem módosítja a páraáteresztő-
képességet, olyan olaj- és vízlepergető védelmet hoz létre, amely megakadályozza a 
falfirka festék mélyre hatolását. 
A Wallgard Graffiti Barrier réteg nem módosítja a felület megjelenését. 

Az olyan felületeken, mint csiszolt márvány, kerámia burkolólap, alacsony nedvszívó 
képességű anyagok a kezelt felületek kissé mattá válhatnak. Ezért előzetes értékelés 
javasolt. A legjobb eredmény miatt kezelje a párkányzatot, a mozgási hézagokat illetve 
a vezető részeket. 

A Wallgard Graffiti Barrier könnyen eltávolítható nagynyomású forróvizes (kb. +80°C-
os) tisztítással. 

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK 
• Ne használja a Wallgard Graffiti Barrier-t felületek szilárdítására. 

• Ne hígítsa a Wallgard Graffiti Barrier-t oldószerrel vagy vízzel. 

• Ne használja a Wallgard Graffiti Barrier-t vízzel telített aljzatokon, vagy ha eső 
valószínűsíthető. 

• Ne hordja fel a Wallgard Graffiti Barrier-t +8°C alatt, és +35°C felett. 

Megjegyzés: A Wallgard Graffiti Barrier-rel kezelt felületekről a falfirka nagynyomású, 
+80°C-os tisztítással távolítható el. A tisztítás megkezdése előtt, hogy az aljzat kibírja-e 
a fent írt eljárásnál keletkező terhelést. 



HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Aljzatelőkészítés 
A Wallgard Graffiti Barrier-rel kezelendő felület legyen teljesen tiszta és szilárd. A 
felhordás előtt a felületről eltávolítson minden, a mély beszívódását akadályozó 
szennyeződést, port, olajat, zsírt, festéket, sókivirágzást csiszolással, homokfúvással 
vagy nagynyomású vízsugárral. 
Várjon néhány órát a Wallgard Graffiti Barrier felhordása előtt, amelyet enyhén 
nyirkos aljzatra is felhordhat. 

A Wallgard Graffiti Barrier előkészítése 
A Wallgard Graffiti Barrier felhasználásra kész, hígítószerekkel vagy vízzel hígítani 
nem szabad. 

Felhordás 
A Wallgard Graffiti Barrier felhordható ecsettel, hengerrel vagy szórással. Ez utóbbi 
szabálytalan felületeknél előnyösebb. A teljes impregnálás miatt a Wallgard Graffiti 
Barrier-t egyrétegben hordja fel a beszívódásáért. 

Nagyon nedvszívó aljzatra, ha szükséges, hordjon fel egy második réteget +20°C-on 20 
perc múlva. 

Falfirka eltávolítás 
A Wallgard Graffiti Barrier-rel kezelt felületekről a falfirka nagynyomású, +80°C-os 
tisztítással távolítható el. A felületbe mélyebben behatolt falfirkanyom WallGard Graffiti 
Remover Gel, különleges oldószeres zselével távolítható el (lásd termékismertetőjét). 

A falfirka nagynyomású vízsugárral eltávolítása után újítsa fel a védelmet egy új 
Wallgard Graffiti Barrier réteg felhordásával. 

Tisztítás 
Ecseteket, hengereket, eszközöket vízzel moshatja le, amíg a termék még friss.  

ANYAGSZÜKSÉGLET 
Az aljzat nedvszívó képességétől függően rétegenként 30-150 g/m2 között változik. 

KISZERELÉS 
5 kg-os és 20 kg-os kannákban kerül forgalomba. 

ELTARTHATÓ 
Száraz helyen, +5°C és +35°C közötti tárolva eredeti, bontatlan csomagolásban 12 
hónapig. 

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK 
A készítmények jelenlegi európai besorolási rendszerére vonatkozó érvényes 
szabványok és előírások szerint a Wallgard Graffiti Barrier nem tekinthető veszélyes 
anyagnak. Mindemellett, a felhordás során javasolt védőkesztyű és védőszemüveg 
viselése, valamint a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedések betartása. 
A termékünk biztonságos használatára, a további és teljes információ miatt olvassa el a 
vonatkozó legfrissebb Biztonsági Adatlapot. 

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK. 

FIGYELMEZTETÉS 
A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak 
a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és 



felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben 
ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a 
terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú 
próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok 
legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink 
mindig azonos minőségére vállalunk garanciát. 

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon 

A termékre vonatkozó referenciák 
kérésre rendelkezésre állnak, illetve 

hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it és 
www.mapei.com honlapjain  



 

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek) 
  
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK 

Állag: sűrűnfolyós 

Szín: tejfehér 

Sűrűség (g/cm3): 0,98 

Brookfield viszkozitás (cPs): 30 

Szárazanyag tartalom (%): 14 

Eltartható: 12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban 

1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása: nincs. 
Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a felhordás során 
betartandó biztonsági előírások” szakaszt, valamint a 
csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon olvasható 
információkat 

Éghetőség: nem 

Vámtarifa szám: 3209 10 00 

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett) 

Száradási idő: 20 perc +20°C-on 

Bedolgozási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig 

Anyagszükséglet (g/m2): 30 és 150 között 

 
MAPEI® 

A JÖVŐT ÉPÍTJÜK 

 

KÉPEK: 

Nagynyomású vízsugaras tisztítás WallGard Graffiti Barrier-rel kezelt grániton 

WallGard Graffiti Barrier-rel kezelt beton tisztítása 

Nagynyomású vízsugaras tisztítás WallGard Graffiti Barrier-rel kezelt carrarai 
márványon 
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