
AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor
Práškový lak, který eliminuje grafity na venkovních 
plochách.

Jako reakci na potřeby trhu a protiútok vandalismu 
veřejných zařízení vyvinula Axalta Coating Systems 
řadu přáškových laků antigraffiti.
Jako reakci na potřeby trhu a protiútok vandalismu veřejných 
zařízení vyvinula Axalta Coating Systems řadu přáškových laků 
antigraffiti. Řada produktů Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor 
poskytuje ověřený účinek proti grafitům, který je kombinován 
se všemi výhodami řady produktů Alesta® AP Gloss. Zejména 
poskytuje vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a 
velmi dobrou mechanickou odolnost.
Obzvláště je určen pro ochranu venkovních částí na která byly 
nakresleny grafity: konstrukce, městský mobiliář, autobusové 
zastávky, parkovací automaty, železniční zastávky a další 
vybavení jako například rozvaděče, mosty, stroje a další.
• Řada produktů Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor byl 

vytvořen, aby splňovala požadavky dobře známých asociací 
v architektonickém trhu: QUALICOAT a GSB.

• Co se týče ANTIGRAFFITI vlastností:
 –Vlastnosti byly úspěšně testovány doktorem Kupferem z 

německé asociace Gütegemeinschaft Anti-Graffiti.
Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor byl vyvinut a formulován 
našimi laboratorními odborníky s použitím několika čistících 
prostředků schválených uživateli na trhu (včetně Arcane gelu, 
Scribex atd.). Pro více informací nás, prosím, kontaktujte.
Axalta Coating Systems nabízí širokou paletu barevných 
odstínů v lesku. Pro další informace nás, prosím, kontaktujte.

Hlavní výhody
• Jakýkoliv barevný odstín (RAL, NCS, Pantone, BS…) může být 

formulován v lesklé kvalitě a zároveň je již mnoho odstínů 
vytvoženo

• Vlastnosti Antigraffiti působí již v první vrstvě
• Aplikace tenkých vrstev
• Ekonomické, rentabilita zlepšena – stačí jedna vrstva

• Velmi dobrá ochrana vůči UV
• Bezbarvé nebo v široké škále odstínu
• Velmi dobré mechanické vlastnosti
• Standardní vypalovací podmínky
• Kompatibilní s jinými chemikáliemi bez použití čištění 

lakovaných částí
• Vhodné pro venkovní i vnitřní použití
• Certifikace SuperDurable Qualicoat Class 1 a                               

GSB Florida 1 (Standard)
Výsledky základního testu

Výsledek testu 60 barev

Test 60 barev před čištěním

Před a po 15 cyklech nanesení grafitů a čištění

Test 60 barev po čištění
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