
Prince Color® Antigraffiti
Ochranný náter proti sprejerom

Popis produktu

• Bezfarebný ochranný náter odpudzujúci vodu, 
oleje a rôzne druhy farieb.

Rozsah použitia

• Na ošetrenie minerálnych a disperzných 
stavebných podkladov (vápencový kameň, tehly, 
prírodný kameň, omietky a betón – natretý napr. 
aj fasádnymi materiálmi) na spodných častiach 
fasád.  
• Náter je možné jednoducho odstrániť tlakovým 
otryskaním horúcou vodou (cca 50-70 °C/cca 60 
bar). 

Príprava podkladu

• Podklad musí byť pevný, čistý, suchý, bez 
mastnoty, hrdze a prachu. Staré nátery odstrániť. 
Vzhľadom na eventuálne zintenzívnenie farebného 
odtieňa doporučujeme vykonať skúšobný náter 
na malej ploche. Materiál Prince Color® Antigraffiti 
sýto nanášať natieraním alebo striekaním.  
• Odstraňovanie: Znečistěné plochy vopred 
ošetrené materiálom Prince Color® Antigraffiti, je 
možné odstrániť horúcou vodou (cca 50-70 °C) a 
tlakovým striekaním (cca 60 bar). Na jednoduché 
odstránenie škvŕn napr. sprejových farieb, 
nanesieme na tieto plochy prostriedok Prince 
Color® Antigraffiti Cleaner a po krátkom pôsobení 
(1-5 min, v závislosti od teploty) narušený náter 
zotrieme mäkkou handrou. Pri hrubšej vrstve 
zotrieme a postup opakujeme. Následne plochu 
opláchneme teplou vodou s prísadou saponátu. 
• Po vyčistení a vyschnutí podkladu je možné 
vykonať nové ošetrenie materiálom Prince Color® 
Antigraffiti (dbať na miestne alebo zákonné 
podmienky, najmä s ohľadom na odstraňovanie do 
odpadových vôd).

Dôležité upozornenia

• Nepoužívať na podlahy.  
• Pozor! Pri sýtych farebných odtieňoch môže 
dôjsť pri pretretí k zvýrazneniu podkladovej vrstvy.  
• Materiál pred použitím dobre rozmiešať. 
Rozdielne šarže a dodávky pred použitím 
navzájom zmiešať.  
• Materiál používať len na daný účel.  

• Počas spracovania v uzavretých priestoroch 
zaistiť dostatočné vetranie.  
• Spotreba na náter nesmie byť nižšia ako 220 
ml/m2 na hladkej ploche. 
• V prípade viacnásobných náterov je treba tento 
náter nanášať vždy až po zaschnutí prvej vrstvy.   
• V prípade tenkej vrstvy ochranného náteru Prince  
Color® Antigraffiti, napr. na drsných podkladoch 
môže byť problém s odstránením graffiti. 

Spotreba na rôznych typoch podkladu:

Klinker pásiky cca 150-200 ml/m2  
(30-40 μm suchého filmu)

Tehla, pieskovec cca 250-300 ml/m2  
(50-60 μm suchého filmu)

Granit cca 150-200 ml/m2  
(30-40 μm suchého filmu)

Mramor, betón cca 300-400 ml/m2   
(60-80 μm suchého filmu)

Štruktúrované podklady 
(hrubé omietky, nátery 
na štruktúrovaných 
podkladoch)

cca 400-600 ml/m2   
(80-120 μm suchého 
filmu)

Bezpečnostné pokyny

• Všeobecné pokyny: Pri výskyte symptómov 
nevoľnosti alebo pri pochybnostiach privolať 
lekársku pomoc. Pri bezvedomí nevyvolávať 
zvracanie. Sledovať životne dôležité funkcie 
(dýchanie, srdcovú činnosť, pulz). Transportovať 
k lekárovi, príp. ihneď privolať lekársku pomoc. 
V prípade, že postihnutý nedýcha, spriechodniť 
dýchacie cesty (napr. odstrániť zvratky) a začať 
umelé dýchanie z úst do úst. 
• Pri nadýchaní: Zaistiť prívod čistého 
vzduchu, postihnutého uložiť v kľude a teple. Pri 
nedostatočnom dýchaní alebo zastavení dychu 
zaviesť umelé dýchanie. Pri bezvedomí uložiť  
v stabilizovanej polohe na boku a privolať lekársku 
pomoc. 
• Pri styku s pokožkou: Okamžite odložiť 
kontaminované oblečenie, postriekanú pokožku 
umyť veľkým množstvom vody a mydlom alebo 
vhodným čistiacim prostriedkom. Nepoužívať 
žiadne rozpúšťadlá. Po umytí ošetriť vhodným 
reparačným krémom.



Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov a ich 
zvyškov sú uvedené na Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko 
spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou 
podporou rád k dispozícii.

• Pri zasiahnutí očí: Okamžite dôkladne 
vyplachovať čistou tečúcou vodou min. 10 minút  
a vyhľadať lekársku pomoc. 
• Pri požití: Vypláchnuť ústa vodou, vypiť pohár 
vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku 
pomoc a ukázať obal alebo označenie výrobku. 
• Nevdychovať pary. Priestory dobre vetrať. Pri 
práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Používať osobné 
ochranné prostriedky na oči a tvár. Používať 
vhodné ochranné rukavice. Pri dlhšom alebo 
opakovanom styku používať ochranný krém. 
Používať ochranný odev.

Balenie a skladovanie

• Balenie 5, 10 l plastový kanister.  
• Skladovať v suchom a zateplenom sklade cca 12 
mesiacov od dátumu výroby v dobre uzavretých 
nádobách.

Technické údaje

Materiálová báza PUR-Acryl-Kopolymérová disperzia,  
bez silikónu a voskov

Merná hmotnosť cca 1,03 kg/m3 DIN 51757
Farebný odtieň Bezfarebný
Stupeň lesku Hodvábne lesklý
Teplota spracovania (teplota vzduchu a podkladu) min. +8 °C, max +30 °C) 

(Nižšie teploty a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú doby schnutia.) 
Spotreba (na 1 náter)* 200-600 ml/m2, dosýta natierať alebo striekať  

v dodanej konzistencii 
Doby schnutia (+20 °C, 65% rel. vlhkosť vzduchu) cca 2 hod.
Farebné tónovanie -
SD-hodnota 0,31
Riedenie -
Čistenie náradia Ihneď po použití čistou vodou

* Ide o orientačné hodnoty, za ktoré nemôže byť prevzatá záruka, pretože každý povrch vykazuje iné vlastnosti, ktoré ovplyvňujú spotrebu - tú je 
potrebné vyskúšať priamo na objekte podľa normy DIN 53220.
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BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918 
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com
Zákaznícky servis:
T: 041/72 345 91 
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
Internet: www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis
T 0918 111 918 
T 0918 444 918

Bratislava I.– V, Senec

T 0903 400 851 
T 0918 444 918

Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce

T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica

T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica,Tvrdošín

T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice

T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom,Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany

T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, 
Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa 

T 0903 847 822 Košice I.–IV., Košice–okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov

T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným 

znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. 

Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk 
Vydané: Október 2010                                                                                                                                                                       Novým vydaním stráca staré platnosť.


