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Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor
Farba proszkowa do zastosowań zewnętrznych
umożliwiająca usuwanie graffiti.

W odpowiedzi na potrzeby rynkowe oraz w celu
zwalczania akt w wandalizmu na budynkach
publicznych i innych elementach infrastruktury, Axalta
Coating Systems opracowała szeroki zakres farb
proszkowych umożliwiających usuwanie graffiti.
Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor zapewnia zabezpieczenie
anty-graffiti w połączeniu ze wszystkimi zaletami produktów
Alesta® AP – w połysku. Produkty te oferują doskonałą
odporność na warunki pogodowe oraz bardzo dobre
właściwości mechaniczne. Ich szczególną właściwością jest
ochrona zewnętrznych powierzchni, narażonych na graffiti:
budynków, mebli miejskich, przystanków autobusowych,
parkometrów, dworców kolejowych oraz wyposażenia, takiego
jak: stacje przekaźnikowe, sygnalizatory, mosty, maszyny…
Specjalnie opracowany zakres produktów
• Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor został stworzony,
aby spełnić wymagania uznanych stowarzyszeń rynku
architektury: QUALICOAT i GSB.
• Właściwości działania anty-graffiti zostały przebadane
i otrzymały pozytywny wynik laboratorium Dr. Kupfer z
niemieckiego stowarzyszenia Gütegemeinschaft AntiGraffiti.
Seria Alesta® AntiGraffiti Outdoor została przetestowana
w naszych laboratoriach przez ekspertów przy użyciu
zatwierdzonych środków czyszczących (w tym żel Arcane,
Scribex, itp.) W celu uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy o kontakt z nami. Axalta Coating Systems oferuje
szeroki zakres produktów w połysku – prosimy o kontakt przy
doborze kolorów.
Cechy produktu
• Każdy kolor (Ral, NCS, Pantone, BS…) może zostać
wyprodukowany w wykonaniu w połysku - już opracowano
szeroką gamę gotowych receptur
• Właściwości anty-graffiti osiągalne już w pojedynczej

warstwie (Gütegemeinschaft Anti-Graffiti)
Ekonomia, zwiększona opłacalność - tylko jedna warstwa
Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV
Bardzo dobre właściwości mechaniczne
Standardowe warunki utwardzania
Kompatybilna z innymi chemikaliami, bez dodatkowego
czyszczenia aplikacji
• Odpowiednia do zastosowań zewnętrznych i ewnętrznych
• Aprobaty: Qualicoat klasa 1 i GSB Florida 1 (Standard)
•
•
•
•
•

Wyniki badań podstawowych

Przed i po 15 cyklach nakładania i usuwania graffiti

Wyniki badań 60 kolorów

60 kolorów przebadano PRZED
czyszczeniem
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60 kolorów przebadano PO
czyszczeniu

