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ISOGRAFF 
ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ - АНТИГРАФІТІ 

Серія 777 
 

ОПИС 
 
ISOGRAFF – матеріал - антиграфіті, водорозчинний, 
повітропроникний, з ефектом легкого очищення  від 
забруднень мінеральних поверхонь. ISOGRAFF 
створює на поверхні захисний бар'єр, що зменшує її 
забруднення і водопоглинання, не погіршує дихаючої 
здатності основи. Наступні забруднення і графіті легко 
змиваються за допомогою очищення поверхонь 
гарячою водою.  Так як ISOGRAFF змивається гарячою 
водою разом із забрудненнями, необхідно нанести 
повторний шар відразу після очищення. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Тип сполучної речовини: полімерний віск у водному 
розчині.  
- Питома вага згідно UNI EN ISO 2811-1: 0,98 0,02 кг/л. 
- Ступінь паропроникності згідно UNI EN 1062-1: >15г 
(м2 за 24 год).  
- Зміникольору згідно UNI 8941: ΔE за Cielab < 5.  
- Штучне старіння протягом 500 годин згідно UNI EN 
ISO 11507. 
- Час висихання (при 25 °C і відн. вологості 65%): на 
дотик – через 30 хвилин, повне висихання – через 6 
годин. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Матеріал може наноситися на різні типи поверхонь, 
які широко використовуються на фасадах будівель: 
 - Поверхні з каменю, цегли, мармуру, граніту і т. п. 
 - Попередньо пофарбовані мінеральні поверхні за 
умови, що фарба не відстає від поверхні і може 
витримати подальше миття водою. У разі, якщо 
поверхня має крейдяні плями, спочатку необхідно 
нанести на них ущільнюючий матеріал. У разі 
нанесення поверх фарби, яка не змивається, 
інтенсивність кольору поверхні може злегка 
посилитися.  
- Не наносити поверх повітропроникних фарб і 
побілки. У разі, якщо після змивання графіті 
утворюється занадто великий контраст між 
обробленою та необробленою поверхнею, 
рекомендується наносити захисне покриття в 

геометрично розмежованих зонах з метою 
збереження естетичного вигляду поверхні. У зв'язку з 
цим слід використовувати різні розділові елементи, 
такі як молдинги і кабелі. 
 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ 
 
Поверхні з каменя, цегли, мармуру і граніту: 
Поверхня повинна бути чистою і щільною. У випадку, 
якщо поверхня не щільна, ущільніть її за допомогою 
відповідних засобів залежно від типу матеріалу та 
ступеня викришування. Очистіть поверхню від слідів 
бруду та відшарування шляхом промивання водою, 
проведенням піскоструминної обробки або хімічного 
очищення. Для визначення найбільш ефективного 
способу і типу очищення рекомендується провести 
попередні випробування. Видалення графіті сильно 
залежить від пористості поверхні. На гладких 
поверхнях, таких як мармур і граніт, очищення 
проводиться легко, в той час, як на пористих 
поверхнях видалення може бути ускладнене. Після 
висихання поверхні приступайте до нанесення 
матеріалу. 
Попередньо пофарбовані поверхні: 
Переконайтеся в тому, що фарба добре пристає до 
поверхні і може витримати подальше змивання 
водою. Проводьте очищення дуже акуратно. Видаліть 
всі наявні сліди пилу і бруду. Після висихання 
поверхні приступайте до нанесення матеріалу. Не 
рекомендується наносити ISOGRAFF на поверхні, 
покриті матеріалами з низьким опором до миття 
(повітропроникні фарби і побілка), оскільки подальше 
змивання для видалення слідів графіті може також 
видалити шари таких покриттів. 
 

Спосіб видалення: Досягти повного видалення графіті 
з поверхні можна лише за умови повного висихання 
матеріалу на поверхні (не менше 24 годин при 
температурі 20°С). Ефект від застосування матеріалу 
(збереження його хіміко-фізичних властивостей) 
триває протягом трьох років, якщо матеріал не буде 
до цього видалений з поверхні. Якщо поверхні, які 
були оброблені засобом для видалення графіті 
ISOGRAFF, забруднилися, їх можна очистити за 
допомогою промивання гарячою водою з 
температурою 80°С або за допомогою парової 
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обробки подібно до того, як проводиться очищення в 
будинку. Не використовуйте органічні розчинники і 
розріджувачі. При видаленні з поверхонь, які були 
попередньо пофарбовані, слідів графіті з 
використанням розчинів для видалення фарб, 
можливо видалення шару фарби. Тому 
рекомендується поверх графіті нанести свіжий шар 
фарби, після чого нанести на поверхню шар матеріалу 
ISOGRAFF. На певні ділянки поверхні, оброблені 
ISOGRAFF з подальшим очищенням, слід нанести 
додатковий шар ISOGRAFF для посилення ступеня 
захисту. 
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: 
мін.+8°C/макс. +35°C 
Відносна вологість повітря: <75% 
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C 
Вологість поверхні: <10% 
- Інструменти: щітка, валик, фарборозпилювач під 
низьким тиском.  
- Перед нанесенням шару для видалення графіті 
рекомендується отримати консультацію наших 
технічних фахівців. Час висихання матеріалу 
становить 2 години при температурі 25°С і відносній 
вологості 65%. Оброблені поверхні необхідно 
захищати від попадання вологи протягом не менше 
12 годин.  
- Кількість шарів: матеріал слід наносити мінімум в 
один шар, стежачи за тим, щоб не було стікання. 
Другий шар матеріалу може наноситися мінімум 
через 20 хвилин після першого.  
- Розведення: готовий до використання.  
- Орієнтовні витрати: 6-8 м2/л. Рекомендується 
провести попередню пробу на окремому місці для 
більш точного визначення витрати.  
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
--------------------- 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання: +30 °C 
Мінімальна температура зберігання: +5 °C 
У закритих, міцних упаковках при правильному 
зберіганні термін придатності: 2 роки. 

 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблено згідно з директивою Євросоюзу 2004/42 / 
EC. 
Категорія А / i: Однокомпонентні покриття (на водній 
основі): 140 г / л (2010). 
ISOGRAFF містить макс. 100 г / л ЛОС. 
Матеріал не вимагає маркування відповідно до 
директив 67/548 / EEC та 1999/45 / EC, введених L. D. 
65 від 14.03.2003 р з їх подальшими змінами і 
доповненнями. Матеріал повинен використовуватися 
згідно з діючими нормами безпеки і гігієни. Після 
використання не викидати тару в навколишнє 
середовище. Залишки матеріалу залишити до 
повного висихання та утилізувати разом зі 
спеціальними відходами. Тримати подалі від дітей.  
Використовувати в добре провітрюваних 
приміщеннях. Для додаткової інформації необхідно 
ознайомитися з Листом Безпеки. 
 
SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація 
заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-
технічних знаннях; однак неможливо взяти на себе будь-яку 
відповідальність за отримані результати, у зв’язку з тим, що 
застосування матеріалу відбувається без нашого 
безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди перевіряти 
придатність матеріалу в кожному окремому випадку. Даний 
технічний опис анулює і автоматично замінює  собою всі 
попередні. 

 
 


