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     ANTIGRAFFITI JAUHEMAALIT



Graffiti
Graffitit ovat yhteiskunnan ongelma, jonka kustannukset jatkavat nousua.
Kunnat ja julkinen liikenne käyttävät vuosittain huomattavia summia
graffitien poistamiseen rakennuksista, ulkokalusteista, junista, metroista ja
busseista. Graffitit luodaan yleensä spraymaaleilla ja tusseilla, joiden värit
voivat pinttyä syvälle eri pintoihin.

Jopa vahvimpia pesuaineita käytettäessä, voi niiden puhdistaminen olla 
hyvinkin vaikeaa ja usein myös vioittaa maalattua pintaa.

ST Antigraffiti jauhemaalit vastaavat tähän ongelmaan ja tarjoavat
pitkäkestoisen ratkaisun joka mahdollistaa maalatun pinnan toistuvan
pesun, vioittamatta sitä. 

ANTIGRAFFITI JAUHEMAALIT

ST Antigraffiti Jauhemaalit
UJ sarjan jauhemaalit (polyuretaanit ilman päästöjä) ja WJ sarjan jauhemaalit
(polyuretaanit joissa kaprolaktaamipäästöjä) tunnistetaan hyvästä säänkestä-
vyydestä ja lämpöstabiiliudesta. 
UJ/WJ sarjojen jauhemaaleissa on tiheä pinta, jonka ansiosta graffitien 
poistaminen on helpompaa. Tämä antigraffitiominaisuus johtuu tuotteiden
luomasta kalvosta, joka suojaa kemikaaleja vastaan. Tiheä pinta voi vaikuttaa
pinnan joustavuuteen, tehden siitä hauraan mikäli se altistetaan
staattiselle tai dynaamiselle rasitukselle.

UG sarjan jauhemaalit (polyuretaanit ilman päästöjä) ja WG sarjan 
(polyuretaanit joissa kaprolaktaamipäästöjä) tunnistetaan myös hyvästä
säänkestävyydestä ja lämpöstabiiliudesta. Näiden sarjojen jauhemaalit
omaavat tiheän pinnan (tosin hieman harvemman kuin UJ/WJ sarjojen), joka
antaa mahdollisuuden optimoida kemikaaleilta suojaamisen ja rasituskestä-
vyyden maalatuille pinnoille.



Antigraffiti jauhemaaleilla voidaan maalata useita eri ulko- ja sisäkäyttöön tarkoitettuja 
kohteita:
• kalusteet ;
• ovet ;
• portit ; 
• kulkuvälineet, yms.

Graffitin poistaminen
Graffitin poistaminen suoritetaan asianomaisilla puhdistusaineilla, joita löytyy
laaja valikoima markkinoilta. On suositeltavaa, että puhdistuainetta ensin 
testataan huomaamattomaan kohtaan maalatulla pinnalla, jotta aineen tehokkuus
ja yhteensopivuus jauhemaalin kanssa voidaan todeta.

Puhdistusprosessin määrittää puhdistusaineen valmistaja, ja täten on tarpeellista 
noudattaa valmistajan ohjeita puhdistamisessa. Graffitin jäämät tulee käsitellä
oikeaoppisesti, koska ne voivat sisältää ihmisille ja ympäristölle vaarallisia 
ainesosia.

ST Antigraffiti on saatavilla seuraavasti:

polyuretaanit joissa
kaprolaktaamipäästöjä

WJ 

polyuretaanit joissa
kaprolaktaamipäästöjä

WG 

polyuretaanit ilman
päästöjä

UJ 

polyuretaanit ilman
päästöjä

UG 

Sarja

kiiltäväkarkea efekti

matta, puolimattahieno efekti

kaikki sävyt saatavilla,
myös metallisina,

bondattu, marmori ja
läpinäkyvät versiot

kiiltävä, puolikiiltäväsileä

ColoursKiiltoPinta



ST Powder Coatings S.p.A.
Via E. Segrè, 46 (Trav. Di Via Natta)

I – 36075 Montecchio Maggiore – (VI)
Tel.: +39 0444 165 400
Fax: +39 0444 165 499

www.stpowdercoatings.com

info@stpowdercoatings.com


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

