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ANTIGRAFITOVÉ PRÁŠKOVÉ BARVY



Graffiti
Graffiti jsou v naší společnosti přítomné a představují nákladný problém,
který neustále narůstá. Místní samosprávy a dopravní podniky utrácejí
každoročně značné částky peněz za odstraňování těchto graffiti z budov,
městského mobiliáře, vlaků, metra a autobusů. Graffiti se obvykle provádějí
sprejovými barvami a fixaci. Tyto barvy pronikají hluboko do základu. I při
použití těch nejúčinnějších chemických čistidel může být jejich odstranění
velice obtížné, výsledky nejsou vždy uspokojivé a někdy mohou tyto čisticí
prostředky i poškodit vrstvu nátěru.

Antigrafitové práškové barvy ST jsou odpovědí na tento problém, poskytují
dlouhodobé řešení a umožňují opakované čištění povrchu bez poškození
nátěru.

ANTIGRAFITOVÉ PRÁŠKOVÉ BARVY

Antigrafitové práškové barvy ST
Práškové barvy série UJ (polyuretany bez emisí) a série WJ (polyuretany s
emisemi kaprolaktamu) se vyznačují vysokou odolností vůči atmosférickým
vlivům a vysokou teplotní odolností. Povlaky vytvořené pomocí produktů této
série jsou charakterizovány velmi vysokou hustotou zesíťování, čímž je
umožněno snadné odstranění graffiti s použitím vhodného čisticího
prostředku. Tato antigrafitová vlastnost je způsobena vytvořením bariéry proti
agresivnímu působení chemických činidel. Tato vysoká hustota zesíťování má
ale negativní dopad na flexibilitu povlaku, který se stává při vystavení
účinkům statických a dynamických deformací lámavým. Termosetické prášky
Série UG (polyuretany bez emisí) a série WG (polyuretany s emisemi
kaprolaktamu) se také vyznačují vysokou odolností vůči atmosférickým
vlivům a vysokou teplotní odolností. Tyto série mají vysokou hustotou
zesíťování, i když nižší než série UJ a WJ, což umožňuje optimální vyváženost
mechanických vlastností a chemické odolnosti lakovaných předmětů, a to
včetně možnosti snadného odstranění graffiti.
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Tyto antigrafitové práškové barvy lze používat k různých interiérovým a 
exteriérovým aplikacím. Typické aplikace zahrnují:
• armatury;
• žaluzie a garážový vrata;
• brány;
• stahovací rolety obchodů;
• dopravní vedení;
• městský mobiliář.

Odstraňování graffiti
Odstraňování graffiti se provádí vhodnými čisticími prostředky (tzv. 
odstraňovače). Na trhu je k tomu použití k dispozici celá řada různých vhodných 
produktů. Doporučuje se ale, abyste s odstraňovačem vždy provedli malý test na 
skryté části nalakovaného předmětu, aby se ověřila jak účinnost odstraňovače 
graffiti, tak i jeho kompatibilita s vrstvou práškové barvy.
Čisticí proces je specifikován výrobcem odstraňovače.
Je nezbytné věnovat pozornost zbytkům odstraněného graffiti, protože se může 
jednat o toxickou barvu, s kterou je třeba zacházet s patřičnou opatrností.
Vřele doporučujeme vždy dodržovat pokyny výrobce.

ST Antigrafitové barvy jsou k dispozici v těchto verzích:

Série

Série UG polyuretany bez emisí

Série UJ polyuretany bez emisí

Série WG
polyuretany s emisemi 
kaprolaktamu

Série WJ
polyuretany s emisemi 
kaprolaktamu

Krycí vrstvy Lesk Barvy

hladké lesklý a pololesklý Jakákoliv barva, 
dostupné také 
v metalické, 

bonderizované, 
mramorové  a 

transparentní verzi

jemná 
textura

matný a polomatný

vlnková 
textura

lesklý
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ST Powder Coatings S.p.A.
Via E. Segrè, 46 (Trav. Di Via Natta)

I – 36075 Montecchio Maggiore – (VI)
Tel.: +39 0444 165 400
Fax: +39 0444 165 499

www.stpowdercoatings.com

info@stpowdercoatings.com

Barten s.r.o.
Samostatnost 1348

Holešov 76901 
Tel.: +420 573 332 198

Mob.: +420 774 633 608

barten@barten.cz

holesov@barten.cz

Barten s.r.o.
J. Růžičky160/II

Rockycany 33701 
Tel.: +420 377 464 346

Mob.: +420 774 633 6085

barten@barten.cz

rockycany@barten.cz


