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Opis preparatu:
KTX 15 jest dwuskładnikową, twardą, bezbarwną powłoka poliuretanową. 
Występuje w wersji mat, połysk, wszystkich kolorach z palety RAL i NCS                       
oraz w systemie wodnym i rozpuszczalnikowym. 
Zabezpieczona powierzchnia chroni przed farbami w sprayu, markerami wodnymi. 
Poprzez swoja dużą udarność, wysokie parametry odpornościowe (mechaniczne - 
ścieranie, zadrapania, i chemiczne) oraz stabilność właściwości w różnych temperaturach 
stanowi optymalny składnik w konstrukcji powłok ochronnych na zewnątrz i wewnątrz. 
Pozwala otrzymać dodatkowe zwiększenie odporności i stabilności barwy zwłaszcza       
na światło słoneczne (posiada filtry UV). Odporna na zmiany temperatury -35 do +65°C, 
twardo-ciągliwa, hamuje karbonatyzację, nie przyciąga zanieczyszczeń, odporna             
na działanie soli.

Składnik A - podstawowy preparat utwardzający się wilgocią z powietrza, wypełniacze          
                    i dodatki modyfikujące.
Składnik B - utwardzacz katalizujący proces utwardzania, roztwór mieszaniny   
                    katalizatorów oraz dodatków modyfikujących.

Dane techniczne

Powyższe dane są wartościami średnimi i nie stanowią specyfikacji.

Powłoka trwała ułatwiająca usuwanie graffiti
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Dane techniczne po zastosowaniu:
Zmywanie graffiti: do 15 cykli. 
Grubość suchej powłoki 30 - 70 m, odporność na promieniowanie ultrafioletowe, µ
odporność na alkalia, wysychanie bez klejenia się. 
Pełną odporność chemiczną uzyskuje się po 14 dniach. 
Odporność mechaniczną uzyskuje się po 7 dniach. 
KTX 15 jest trwałym systemem umożliwiającym wielokrotne usuwanie farb graffiti.
Odporności mechaniczne - preparat zachowuje swoje wysokie parametry twardości             
i elastyczności w szerokim zakresie temperatur. Jednakże w niskich temperaturach  
poniżej 0 C należy spodziewać się zmniejszenia jego elastyczności i wzrostu sztywności,                     °
a przy wysokich tzn. powyżej +30 C odwrotnie.°

Obszary zastosowań:
KTX 15 ma zastosowanie na wielu podłożach, betonie, powłokach malarskich,         
tynkach cementowych, drewnie, metalach, jak również na wielu podłożach wrażliwych     
na rozpuszczalniki jak np. tworzywa sztuczne.
Preparat nadaje się na systemy dociepleniowe (styropian) w systemie:
1 - warstwa na bazie wodnej
2 - warstwa na bazie rozpuszczalnikowej
Na elementach, które mogą “pracować” tzn. będą poddawane odkształceniom należy 
wykonać próbę.

Podłoże:
Podłoże dokładnie oczyścić z ewentualnych zabrudzeń atmosferycznych, oleju, smarów, 
silikonu jak również wykwitów pochodzenia biologicznego i organicznego, zmurszałych 
farb, luźnych elementów przy pomocy wody, pary wodnej, detergentów, rozpuszczalników. 
W razie potrzeby doprowadzić podłoże do właściwych parametrów np. poprzez szlifowanie 
oraz szpachlowanie. Usunąć mleczko cementowe, podłoże dokładnie osuszyć, odkurzyć, 
jeżeli potrzeba odtłuścić. Pozostałości preparatów czyszczących po zastosowaniu mogą 
niekorzystnie wpłynąć na działanie preparatu KTX 15 i dlatego musza zostać całkowicie 
usunięte. Powierzchnie gładkie, szkliste można delikatnie zmatowić w celu poprawy 
przyczepności. Sprawdzić jakość podłoża (spójność, chropowatość). 
Podłoże musi być suche tzn. zawartość wilgoci w warstwie zewnętrznej o grubości 2 cm 
nie może być wyższa niż 4 %. Należy zabezpieczyć się przed wnikaniem wilgoci pod 
permanetną powłokę antygraffiti. W tym celu np. zaimpregnować pas co najmniej 50 cm. 
powyżej powłoki preparatem hydrofobowym np. KTX 05. 
W obszarze poniżej powłoki należy uszczelnić budowlę od strony gruntu przeciw wnikaniu 
wilgoci, względnie przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. O dołu zostawić pas około       
10 cm. Podłoże musi być wysezonowane, wiek podłoża powinien wynosić co najmniej      
30 dni. Temperatura podłoża min +10°C.
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Wygląd na podłożu:
Powłoka na podłożu tworzy efekt matu lub połysku (w zależności od wybranej wersji),
który może być bardziej lub mniej widoczny w zależności od rodzaju podłoża, 
nasłonecznienia i kąta padania światła. Niektóre chłonne podłoża mogą nabrać 
ciemniejszego odcienia, zaleca się wówczas zastosowanie podkładu gruntującego PX 07, 
który zapobiega/minimalizuje efekt ciemnienia zabezpieczanej powierzchni.

Sposób stosowania:
Preparat KTX 15 składa się z dwóch składników A i B, sprzedawanych w ściśle 
określonych proporcjach. Przelać całą zawartość składnika B do pojemnika                      
ze składnikiem A, i dokładnie wymieszać w całej objętości przez 3 do 5 minut stosując 
wolnoobrotowe mieszadło. Mieszaninę pozostawić w pojemniku na 15 do 20 minut. 
Po ponownym wymieszaniu preparat jest gotowy do aplikacji. 
Standardowe proporcje A:B to 1:5.
Podstawową zasadą nakładania warstw jest: “mokro na mokro”.
Drugą warstwę należy nakładać tuż przed osiągnięciem zewnętrznej suchości pyłowej 
przez pierwszą warstwę lub w ciągu do 10 min. po osiągnięciu zewnętrznej pyłosuchości.
Temp. otaczającego powietrza, produktu i podłoża nie powinny być niższe od + 10°C.
W warunkach 20°C i wilgotności 65 % utwardzanie powłoki następuje:
- max. po 1/2 godz.: suchość pyłowa,
- max. po 3 godz.:  suchość dotykowa,
Zakres temperatur musi utrzymywać się przez cały okres schnięcia powłoki.
Na materiałach bardzo chłonnych zaleca się stosować podkład gruntujący PX 07,             
powoduje on zmniejszenie zużycia powłoki oraz zapobiega/minimalizuje efekt ciemnienia 
zabezpieczanej powierzchni. 
Przerwa między podkładem, a pierwszą warstwa powłoki antygraffiti powinna wynieść 
około 24 godz. Należy zwrócić uwagę, aby nie nakładać za dużo powłoki na powierzchnie 
gładkie, w razie wystąpienia zacieków, rozprowadzić je przed wyschnięciem wałkiem         
po podłożu. Powłokę należy nanosić dokładnie, aby pokryć nią wszystkie nierówności        
i szczeliny w strukturze materiału, zaniedbanie tego może spowodować problemy przy 
usuwaniu graffiti. W zależności od warunków stosowania (temperatura i wilgotność 
powietrza oraz temperatura podłoża) dopuszcza się zmienianie proporcji składników A:B                 
po wykonaniu odpowiednich prób - tak aby zachować ten czas utwardzania. 
Zbyt szybkie utwardzanie może powodować powstawanie podpienień i nieszczelności      
w powłoce. Zbyt wolne utwardzanie zwiększa narażenie na zakłócenia spowodowane 
opadami atmosferycznymi oraz powstaje możliwość przyklejania pyłów i zanieczyszczeń.
Wady powstałe przez niewłaściwe nanoszenie preparatu są po stwardnieniu 
nieodwracalne. Podczas przerw zaklejać brzegi taśmą w celu zniwelowania widoczności 
spoiny. Zabezpieczyć taśmą klejącą krawędzie styku powłoki, a naturalnego podłoża 
elewacji w celu uzyskania prostych, równych linii.
Preparat można nanosić metodą natrysku hydrodynamicznego dyszą 12-17, airles, 
a także przy pomocy typowych narzędzi malarskich typu wałki i pędzle odporne 
na rozpuszczalniki. Zawsze nakładać dwie warstwy preparatu.
W przypadku prowadzenia prac na zewnątrz, sprawdzić/kreslić prognozę klimatyczną 
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(opady atmosferyczne) na okres wykonywania prac i utwardzania powłoki. 
Kontrolować parametry klimatyczne w trakcie wykonywania robót i utwardzania powłoki. 
Temperatura punktu rosy powinna być co najmniej 3°C niższa od temperatury 
pokrywanego podłoża. Dla określenia temperatury punktu rosy mierzy się                       
np. termohigrometrem względną wilgotność  i temperaturę powietrza, a następnie określa 
się punkt rosy za pomocą tabeli.  

Usuwanie graffiti:
Graffiti, które zostaną naniesione na zabezpieczone powierzchnie np. farbami w aerozolu 
lub markerami wodoodpornym, należy usuwać wyłącznie zmywaczami chemicznymi:

Z powierzchni gładkiej rozpuszczalnikami do tego przeznaczonymi o konsystencji typu  
płyn lub żel np. zmywaczem KT 02.
KT 02 płyn nanosić rozpylaczem lub gąbką, unikać ściekania poniżej czyszczonej 
powierzchni. Powierzchnię poniżej można zabezpieczyć przyklejając folię lub taśmę.
Po nałożeniu preparatu należy odczekać od kilku sekund do kilku minut.
Poczekać, aż farba zacznie się rozpuszczać, a następnie preparat rozetrzeć okrężnymi 
ruchami przy pomocy chłonnej tkaniny lub gąbki.  
Po usunięciu farb dane miejsce trzeba przemyć wodą.
Uwaga nie usunięte w porę zacieki mogą spowodować, trudne do usunięcia ślady.  
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Z powierzchni chropowatej tzn. posiadającej pory, rozpuszczalnikami do tego  
przeznaczonymi o konsystencji żelowej np. zmywaczem KT 02+.
KT 02+ żel nanosić za pomocą szerokich pędzli. 
Po nałożeniu preparatu należy odczekać od kilku do około 20 minut. 
Można wstępnie wzruszyć graffiti za pomocą szczoteczki z miękkim włosiem,
a następnie stosując myjkę wysokociśnieniową podającą szeroki strumień wody 
o temperaturze do 80°C i ciśnieniu od 40 do 100 bar z odległości około 20 cm spłukać 
zmywacz. Spłukiwanie preparatu należy rozpocząć od dołu, wykonując ruchy w poziomie, 
powoli kierując się ku górze. Płukać do zaniku pienienia. 
Dobrać odpowiednie parametry strumienia wody do czyszczonego podłoża. 
Powinno się zawsze wykonać próbę dla określenia czasu działania preparatu,                   
a w szczególności w przypadku nieznanych materiałów sprawdzić reakcję preparatu                 
z podłożem. W razie trudności powtórzyć operację. 
Czas kontaktu preparatu z czyszczoną powierzchnią ograniczyć do minimum. 
Wyższe temperatury powietrza mają wpływ na szybkość i skuteczność działania 
preparatu. Z reguły markery usuwa się za pomocą płynnych zmywaczy, a aerozole                
za pomocą zmywaczy o konsystencji żelu.  
Po usunięciu farb graffiti z powłoki, czyszczone miejsce nie wymaga odtworzenia powłoki 
antygraffiti. Powłoka może ulec zniszczeniu jeśli użyte jest zbyt wysokie ciśnienie lub użyty 
jest system turbo - wirująca końcówka, wąski strumień dyszy oraz gdy koniec myjący lancy 
jest za blisko powierzchni zmywalnej.

Zużycie:
Podstawową zasadą jest wykonanie 2 warstw. 

Wydajność teoretyczna:  6 m /1 L (167 ml/m do 13 m /1 L (77 ml/m² ²) ² ²)
Wydajność teoretyczna są to wartości orientacyjne określające skrajne ilości zużycia,       
które są różne w zależności od rodzaju zabezpieczanego podłoża.

Powierzchnie słabo chłonne, gładkie:  
8 m /1 L (125 ml/m ) do 10 m /1 L (100 ml/m ), łącznie na dwie warstwy, np. cegła, farby.² ² ² ²
Powierzchnie bardzo chłonne, mało porowate:  
6 m /1 L (167 ml/m  do 8 m /1 L (125 ml/m , łącznie na dwie warstwy, np. beton.² ²) ² ²)
Na podłożach chłonnych zużycie może się zwiększyć. 
Powierzchnie niechłonne gładkie:  
do 13 m /1 L (77 ml/m  łącznie na dwie warstwy, np. stal, ceramika.² ²)

Wydajność praktyczna - jest uzależniona od indywidualnych przypadków i zastosowań,    
w tym warunków panujących podczas aplikacji, techniki nanoszenia, kształtu oraz 
chropowatości zabezpieczanej powierzchni, a także chłonności podłoża oraz strat 
nanoszenia.

W celu zwiększenia wydajności na podłożach chłonnych zalecane jest zastosowanie 
podkładu gruntującego: PX 07:  do 8,3 m /1 L (120 ml/ łącznie na dwie warstwy.² m²) 
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Opakowanie:
Preparat sprzedawany jest w dwuskładnikowych metalowych kompletach, 
Składnik A: 7,5 kg, 15 kg,
Składnik B: 1,5 kg, 3 kg,
Inne do uzgodnienia.

Przechowywanie:
W temperaturze + 5 do + 25 C.°
Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych.

Trwałość:
12 miesięcy w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

Czyszczenie narzędzi:
Przed użyciem malowarki do natrysku, trzeba ją osuszyć wraz z przewodami,        
ponieważ powłoka twardnieje pod wpływem wilgoci. 
Do czyszczenia urządzeń natryskowych przed i po pracy, a także wałków używać ksylenu.
Nie stosować wody, alkoholi, amin i ich roztworów.
.
Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:
Zwracać uwagę na otoczenie i stosować się do zasad pracy z chemikaliami. 
Preparat trzymać z dala od dzieci. Podczas pracy nosić odpowiednie rękawice,        
okulary i ubranie ochronne. Stosować środki ochrony dróg oddechowych. 
Rękawice powinny być wykonane z kauczuku butylowego. 
Przy dłuższym kontakcie z produktem możliwe jest wysuszenie skóry. 
Używać kremu ochronnego do rąk.

Oznakowanie:

                           Uwaga

Działa drażniąco na oczy.

ADR/RID: Klasa 3, F1, UN 1263, III.

Dalsze informacje:
Informację na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz 
na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki produktu. 

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu        
oraz przekonaniach, i są pod każdym względem niezobowiązujące oraz nie stanowią 
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żadnych gwarancji lub zobowiązań. Wszelkie zalecenia i wskazówki powinny służyć jako 
porady i sugestie niezobowiązujące. Dane te nie zwalniają kupującego z obowiązku 
sprawdzenia i przekonania się o przydatności produktów oraz ich zastosowania                      
we własnym zakresie  do przewidzianego stosowania. 
Tym samym nie można w oparciu o ten dokument wysuwać jakichkolwiek roszczeń.

Data aktualizacji instrukcji: 5 maj 2015 r.

Z wydaniem niniejszej Karty Technicznej poprzednie tracą ważność.

ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań
tel. kom. 601 77 88 22, 601 77 88 23
www.phsc.pl, e-mail: biuro@phsc.pl
www.antygraffiti-system.pl


