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Vesipohjainen suoja-aine, joka soveltuu kaikenlaiseen säähän.
Suunniteltu käytettäväksi kaikkein vaikeimmille pinnoille, myös huokosille pinnoille.
Soveltuu käytettäväksi niin sisällä kuin ulkonakin.
Suojaa pintoja tussilla, spraymaalilla tai telalla ja siveltimellä tehdyiltä graffiteilta.
Estää graffitin tunkeutumisen suojattuun pintaan.
Oikein käytettynä aine antaa suojaavan kalvon noin 7 vuodeksi.
Ilma pääsee virtaamaan kuitenkin materiaaliin vapaasti.
Huom. Käsittely on uusittava graffittin puhdistamisen jälkeen.
Läpinäkyvä, lähes näkymätön - riippuen pinnasta.
Kestää UV-säteitä ja ilmansaasteita.
Biohajoava.

KÄYTTÖKOHTEET:

Zep Protectag on erityisen hyödyllinen julkishallinnon kohteissa kuten: urheilukeskuksissa, kouluissa, kirkoissa,
silloilla ja moottoriteillä, kiinteistönhoidossa, pysäköintialueilla, juna- ja linja-autoasemilla, lentokentillä jne.

KÄYTTÖOHJEET:

Esikäsittely: puhdista graffitti ja kaikki muu lika, kuten saasteet, pöly, vaha, öljy yms. pinnasta. Suojaa ovet ja
ikkunat.Ihanteellinen lämpötila ulkona tehtävään käsittelyyn on 10-35 °C, alin lämpötila on 4 °C. Suhteellinen
ilmankosteus ei saa ylittää 95%. Tuote käytetään aina laimentamattomana. Ravista hyvin ennen käyttöä.
Ulkona suojaus: Zep Protectag voidaan levittää käyttäen matalapaineruiskua tai maaliruiskua. Levitä aine
kohteeseen alhaalta ylöspäin - kaksi kerrosta. Anna tuotteen kuivua kerrosten välillä. Tuote voidaan levittää
kostealle, mutta ei märälle pinnalle. Mikä tahansa ylimääräinen roiske voidaan helposti puhdistaa vedellä sen
jälkeen, kun suojaus on saatu päätökseen. Käytä Zep Stripcarea, jos käsitellyille pinnoille tulee graffitteja. Muista
tehdä suojauskäsittely uudestaan graffitin poiston jälkeen - kaksi kerrosta Zep Protectagia.
Sisällä suojaus: levitä aine sienellä, mopilla, telalla tai matalapaineruiskulla. Levitä kolme kerrosta. Käytä Zep
Stripcarea, jos käsitellyille pinnoille tulee graffitteja tms. Muista tehdä suojauskäsittely uudestaan graffitin
poiston jälkeen - kaksi kerrosta Zep Protectagia.
Riittoisuus: Riippuu
pinnan tyyppistä, sen huokoisuudesta ja epätasaisuudesta. Betoni-, tiili- tai vastaavilla
pinnoilla: 7-10 m2 / l per kerros. Rapatuilla tai muilla imukykyisillä pinnoilla: 5-7m2 / l per kerros.
Kaksi tuntia Protectag käsittelyn jälkeen pinoista tulee vettähylkiviä ja täysin graffittisuojattuja.
Kuivumisaika: 4 tuntia. Optimaalinen tulos saavutetaan 72 tunnin jälkeen.

OMINAISUUDET:

Ulkonäkö: Valkoinen neste
Tuoksu: hajuton
pH: ± 8
PAKKAUS: 1 x 20 l
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