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ISOGRAFF 
Защитна боя против графити 

Серия: 777 
  
 
Описание 
 
ISOGRAFF е водоразтворима и дишаща боя, която предпазва повърхности на минерална 
основа от графити. ISOGRAFF образува защитен слой, който предпазва повърхността под 
него, като намалява абсорбацията на вода и мръсотия, без да променя паропропускливостта. 
След нанасянето му можете да изчистите всички графити само с измиване с топла вода. 
 
Основа за нанасяне 
 
Продуктът е подходящ за нанасяне върху – камъни, тухли, гранит, мрамор и др.; както и върху 
боядисани минерални повърхности стига боята да не се лющи и позволява да се мие. След 
нанасяне на ISOGRAFF видът на стената малко се променя, изглежда по-лъскава. Ако 
нанасяте продукта върху миещи се бои цветът им ще стане по-наситен. 
 
Технически характеристики 
 
Състав: полимерни смоли във водна емулсия 
Разход: 6 – 8 кв.м. с литър за една ръка в зависимост от типа на повърхността, позовавайки се 
на гладка повърхност при средно всмукване 
Брой ръце: 1 (2) бр. Ако ще нанасяте втора ръка трябва да я нанесете до 20 мин. след 
първата. 
Разреждане: готов за употреба 
Време за съхнене: повърхностно до 30 минути, комплексно след 6 часа при 25С и 65% 
влажност. 12 часа след нанасяне на продукта повърхността трябва да се пази от вода. 
Капилярна водоабсорбация: UNI 8910: 0,98 +/– 0,02 kg/l  
Водоизпарителна устойчивост: UNI 8356: 10-12” на 25С  
 
 
Подготовка на повърхността 
 
Върху камъни, тухли, мрамор, гранит и др.: 
Повърхността трябва да е чиста и да не се рони. В случай че на места има ерозия първо ги 
заздравете, като изберете подходящ продукт за тях според вида им и степента на ерозия. 
Ако има замърсявания или набити боклуци ги изчистете с песакоструйка, вода или подходящи 
химикали. Ако вече има графити, ги премахнете с GRAFFITI REMOVER 778 като следвате 
инструкциите за експлоатация. Труднстта на почистване след полагане на ISOGRAFF зависи 
от това колко неравна е повърхността. 
 
Боядисвани повърности 
Уверете се че боята е добре захваната за стената и мойе да издържи на миене. 
Почистете внимателно като премахнете калта и прахта. 
След като се уверите че повърхността е напълно суха нанесете ISOGRAFF. 
 



Употреба 
 
Състав: полимерни смоли във водна емулсия 
Разход: 6 – 8 кв.м. с литар за една ръка в зависимост от типа на повърхността, позовавайки се 
на гладка повърхност при средно всмукване 
Брой ръце: 1 (2) бр. Ако ще нанасяте втора ръка трябва да я нанесете до 20 мин. след 
първата. 
Температура на въздуха: мин. 10С / мах. 35С 
Отн. влажност:  < 80% 
Инструменти за нанасяне: четка или пръскалка  
 
Разбъркайте преди да нанесете. 
Като приключите работа измийте инструментите не оставяйте материала да изсъхне на тях. 
Повърхности които са третирани с ISOGRAFF могат да бъдат мити с вода –  мах.80оС  
 
 
ОЦВЕТЯВАНЕ 
 
Цвят се постига с помощта на SISTEMA TINTOMETRICO MACROMIE. В случай на 
употребяване на различни гами на цветния продукт или оцветявате продукта в пълната 
система TINTOMETRICO, но не в една поръчка, съветваме отново да се размеси със себе си в 
опаковката, за да се избегнат различия в тоналностите. 
 
 
Съхранение на продукта 
 
Температурата на съхранение на продукта е от +5 до +30С. В оригинални опаковки и при  
правилно съхранение срокът на годност е 2 години. 
 
 
БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ 
 
Пазете очите и  лицето! 
В случай на попадане в очите, незабавно ги промийте обилно с вода и се консултирайте с 
медицинско лице. 
Пазете от деца! 
Използвайте продукта съгласно нормите за хигиена и безопасност: след използване не 
изхвърляйте кутийките в околната среда. Отпадъците трябва да бъдат свързани към 
строителните отходни места. 
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„Сан Марко Варна” ООД и IL COLORIFICIO SAN MARCO гарантират, че представената информация е основана 
на добрия опит и лабораторно-техническите изпитания. Не можем да поемем никаква отговорност за получените 
резултати, ако нещата не се намират под наш контрол. Препоръчваме винаги да се проверява годността на 
продукта привсеки отделен случай. За всяка друга информация във връзка с техническите данни, се обръщайте 
към техническия персонал на “Сан Марко Варна” . 
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