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ANTIGRAFFITI K 
PROTETOR ANTIGRAFFITI 

 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 
ANTIGRAFFITI K é um produto formulado para o tratamento e proteção de paredes e fachadas. 
Impede a absorção da pintura ou tinta nas superfícies. Impede a adesão do papel aplicado com cola. 
Forma uma película de protecção na parede ou fachada, tapando os poros, e permite uma imediata 
eliminação do graffiti com os decapantes SVERNIFLUIDO STRONG e SVERNIDENSO STRONG. A 
protecção dura 1 ou 2 lavagens com o decapante; depois o produto deve ser novamente aplicado. A 
película protetora de ANTIGRAFFITI K não é visível sobre a maioria das superfícies como o 
mármore, tijolo, mosaico, granito, pedra natural e cimento. Antes de utilizar sobre gesso ou pintura é 
necessário comprovar a aderência do produto, experimentando-o numa zona menos visível, pois 
pode causar pequenas alterações de cor.  

 
 
 
MODO DE EMPREGO 
 
Aplicar com trincha. Normalmente 100 gr por metro quadrado é considerado o suficiente para 
uma proteção adequada. No entanto deve-se sempre ter em conta o grau de porosidade da superfície 
a tratar. A superfície deve estar limpa e seca. Decapar primeiro com SVERNIFLUIDO STRONG 
ou SVERNIDENSO STRONG e lavar. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
- Aspeto 
- Conteúdo em substância ativa 
- Peso especifico 
- Ponto de Inflamação 
- Viscosidade 

: liquido branco ligeiramente viscoso 
: 100% 
: 0.803 g/ml 
: 40°C 
: 50-100 cps 
 

 
ADVERTÊNCIA 

 
O produto é classificado  NOCIVO com as seguintes frases de risco  
Nocivo. Pode causar danos nos pulmões em caso de ingestão. Inflamável. 

     Produto sujeito à Normativa ADR: UN 1263 Classe 3 III. 
 
 
 

 
 

 
 


