
 
Broshurë teknike 

ANTI-GRAFFITI AG 77 

Informacioni teknik dhe udhëzimet e dhëna në këtë fletë të dhënash bazohen në njohurinë dhe në përvojën e Departamentit të Kërkimit dhe 
të Zhvillimit të kompanisë sonë dhe në rezultatet e dala nga përdorimet afatgjata të produktit në praktikë. Rekomandimet dhe sugjerimet që i 
referohen përdorimit të produktit jepen pa garanci, meqenëse kushtet e terreneve gjatë përdorimeve të tij janë përtej mundësisë së kontrollit 

të kompanisë sonë. Si rrjedhojë, përdoruesi është përgjegjës për të konfirmuar se produkti i zgjedhur është i përshtatshëm për përdorimin e 
parashikuar. Botimi aktual i kësaj flete të dhënash teknike anulon automatikisht çdo botim të kaluar që lidhet me të njëjtin produkt. | Botim: 
16.11.2022 

 

 Emulsion për mbrojtjen e sipërfaqeve nga grafiti 
 

Përshkrimi 
 
Emulsion lyerës me bazë parafine për mbrojtjen e 
sipërfaqeve nga grafiti, ndotjet e mjedisit ose njollat 
etj. Nuk ndryshon paraqitjen e sipërfaqes dhe lejon 
pastrimin e lehtë. Ofron qëndrueshmëri dhe 
rezistencë të madhe ndaj kushteve të motit. 
 

Fushat e përdorimit 
 
ANTI-GRAFFITI AG 77 përdoret mbi sipërfaqet 
prej betoni, suvaje, guri, metali mermeri, sipërfaqet 
e lyera etj. për t’i mbrojtur ato nga grafiti ose 
ndotjet e mjedisit. Ai lehtëson gjithashtu heqjen me 
lehtësi të posterave. I përshtatshëm për fasada, 
statuja, monumente, tabela orientuese metalike etj. 
 

Të dhënat teknike 
 
Trajta:  emulsion 

Ngjyra:    e bardhë e tejdukshme, e 
   tejdukshme sapo të 

thahet 

Pesha specifike:  1,00 kg/l 

pH: 7-8 

Temperatura  
e përdorimit:               nga +50C deri në +400C 

Rezistenca ndaj vjetrimit: 2-3 vjet 

 

Udhëzimet e përdorimit 
 
1. Nënshtresa 
Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe pa pluhur, 
graso, grimca të lira dhe njolla të vjetra.  
 
2. Përdorimi 
Materiali trazohet lehtë përpara përdorimit dhe 
pastaj aplikohet jo i holluar me furçë, rul ose 
spërkatje, në 1-2 shtresa, në varësi të aftësisë 
thithëse të nënshtresës. Dora e dytë jepet pasi 
shtresa e parë të jetë tharë. Në sipërfaqet me 
aftësi thithëse të madhe, shtresa e parë mund të 
hollohet me ujë deri në 10% të peshës.   
 
 
 
 
 
 
 

Pastrimi i një sipërfaqeje të trajtuar me ANTI-
GRAFFITI AG 77 bëhet lehtësisht duke përdorur 
ujë të nxehtë me presion ose duke e fërkuar me 
një sfungjer. Për njolla të forta rekomandohet 
përdorimi i detergjentit ose pastruesi special SM-
25. Pas pastrimit, sipërfaqja duhet të mbrohet 
përsëri. 

 

Konsumi 
 
50-100 ml/m2, në varësi të aftësisë thithëse të 
sipërfaqes. 
 

Ambalazhimi 
 
ANTI-GRAFFITI AG 77 ofrohet në kova plastike 1 l 
dhe 3 l. 
 

Magazinimi 
 
Afati i ruajtjes për përdorim, në enë të izoluara dhe 
në ambiente të thata është minimumi 24 muaj.  
 

Shënime 
 
Në rast të sipërfaqeve të lyera, pastrimi duhet të 
bëhet shpejt dhe me kujdes në mënyrë që të mos 
ketë ndonjë konsumim ose dëmtim të ngjyrës. 
 

 

Përbërësit organikë të avullueshëm 
(VOC) 

 
Sipas Direktivës 2004/42/CE (Shtojca II, tabela A), 
përmbajtja maksimale e lejuar e VOC-së për 
produktin e nënkategorisë “i”, lloji WB është 140 g/l 
(2010) për produktin e gatshëm për përdorim. 
Produkti i gatshëm për përdorim ANTI-GRAFFITI 
AG 77 përmban maksimum 140 g/l VOC.  
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