
  
 
 
 
 
 
Permanentní ochrana proti graffiti v provedení matn ém a lesklém, pro použití 
v exteriérech a interiérech na podkladech nat řených i bez nát ěru.  
 
POPIS : 
1. Dvousložková vodní disperze, bez nepříjemného zápachu  
2. V matném provedení je ochranný film průsvitný, v lesklém 

provedení           je průhledný.  
3. Vyznačuje se dobrou přilnavostí k porézním i neporézním 

povrchům.  
4. Dobře odolává nepřízni počasí a působení kyselin i zásad. Je 

stabilní vůči  UV záření. 
5. I po četných odstraněních graffiti pomocí SCALP ANTI-GRAFFITI 

49 A SCALPNET EDJ 28, ochranný film zůstává neporušený.  
 

HLAVNÍ OBLAST POUŽITÍ :  
- Na minerální podklady, fasádní nátěry, apod. 
- R.P.E., hrubá omítka s plastickým vzorem. 
- Nádoby z PVC, panely dopravního značení na silnicích. 
- Jakýkoliv choulostivý povrch, citlivý k působení rozpouštědel.  

 

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PODKLAD: 
Podklad musí být pevný, suchý, zbavený prachu a nečistot. Nové 
podklady musí být suché a vyzrálé.  
Základní izola ční nátěr SCALP PRIMER 36 naneste v t ěchto 
případech :  
▪1 - na nátěry výrazn ě syté barvy  (červená, vínová, šedá, černá, 
cihlová, … neváhejte nás v t ěchto  p řípadech kontaktovat)    
▪2 - na hrubé nenat řené podklady pro potla čení vlhkého vzhledu.  
▪3 – na všechny silikátové a minerální omítky 
 
Důležité : p řed nanesením ochranného nát ěru – rozpouštědlová 
fasádní barva musí schnout minimálně 8 dní, fasádní barva rozpustná 
ve vodě alespoň 3 dny. 
 

NÁŘADÍ : 
Použijte váleček na hrubé podklady, šíře 20 cm s vlasem 18 mm. 
Váleček nelze po práci vymýt, počítejte s jednorázovým použitím.  
 

VLASTNOSTI :  
▪ Dvousložková polyurethanová disperze (vodou ředitelná, bez 
rozpouštědel) 
▪ PH : 8   ▪ hustota 1.06 gr / cm³  
▪ celkový podíl sušiny ve výrobku : 42 %  
▪ klasifikace podle normy AFNOR NFT 36 005 – skupina I, třída 6a 
 
průměrná spotřeba : 120-200 g/m2 – spotřeba nesmí na jednu vrstvu 
přesáhnout 100 g/m2  
- doba schnutí : 8 hodin při 20°C  
– ochrana proti graffiti : již po prvním 72 hodinách po aplikaci 20oC, 
každým dalším dnem se tyto vlastnosti posilují.  
 

SKLADOVÁNÍ : 
Výrobek lze skladovat 1 rok v původním obalu. Chraňte před mrazem. 

 
BALENÍ :  
Výrobek je dodáván v plastových nádobách pro jednorázové použití, po 
5 kg  (pryskyřice 4,0 kg + vytvrzovač 1,0 kg) 

  
NÁVOD K POUŽITÍ :  
1. způsob použití : do pryskyřice zamíchejte celý obsah tvrdidla. Po dobu 
cca 5 minut směs důkladně promíchejte ručním nebo elektrickým 
míchadlem dokud nezískáte dokonale homogenní hmotu. VERNA PU 16 
nanášejte na čistý a suchý a vyzrálý podklad (u tenkovrtsvých omítek 
doporučujeme zrání alespoň 7 dní), ve dvou vrstvách. 
2. ředění : Po smíchání vhodný pro okamžité použití. Pouze u hrubých 
povrchů doporučujeme po smíchání pryskyřice a tvrdidla pro snažší 
nanášení přidat max. do 5% vody. 
3. doporučené nanášení : doporučujeme používat válečky šíře 200 mm, 
s vlasem 18 mm 
Ideálním řešením aplikace jsou dva pracovníci – první nanáší  válečkem 
směs a druhý pe člivě roztírá bez namá čení stejným typem válečku 
nanesený nátěr do slabé rovnoměrné vrstvy. 
Celý povrch musí být ošet řen rovnom ěrně, nesmí se objevit 
nenat řená místa ani místa s p řebytkem nát ěru. 
Dbejte na to, aby druhá vrstva byla nanesena, ještě když je první lepkavá 
(nikoliv suchá) – průměrně po asi 1 hodině od nanesení prvního nátěru. 
Směs lze použít pod dobu cca 3 hodin od zamíchání tvrdidla do 
pryskyřice. 
Pro dokonalé spojení první a druhé ochranné vrstvy je důležité, aby 
nedošlo ke kompletní polymerizaci první vrstvy. Nátěr začne získávat své 
ochranné vlastnosti po 72 hodinách schnutí při 20 oC a tyto vlastnosti 
každým dalším dnem zesilují. 
 

ODSTRANĚNÍ NÁSLEDNÝCH GRAFFITI : 
- až 25-krát Z JEDNOHO MÍSTA BEZ NUTNOSTI    OBNOVOVÁNÍ  

OCHRANNÉHO NÁTĚRU 
1) SPREJE A BARVY  
Použijte naše rozpouštědlo SCALP ANTI-GRAFFITI 49  nebo odstraňovač 
SCALPEX AL 23.  
Nechte přípravek působit, poté ho jemným kartáčováním rozvolněte, 
opláchněte tlakovou vodou (min. 80 barů) 
2) FIX 
Použijte SCALP ANTI-GRAFFITI 49.  Přípravek naneste na graffiti a 
drhněte hadrem. Jsou-li po odstranění graffiti patrné barevné stíny, 
použijte SCALPNET EDJ 28. Nechte přípravek působit do úplného 
zmizení stínů. Nakonec povrch opláchněte vodou. 

  
ODSTRANĚNÍ OCHRANNÉHO NÁTĚRU VERNA PU 16 :  
Chcete-li odstranit ochranný nátěr VERNA PU 16, použijte přípravek 
SCALPEX NW. Nechte ho působit asi 15 minut, poté povrch opláchněte 
tlakovou vodou. U fasádních barev a strukturovaných omítek dojde při 
odstraňování k porušení podkladu. 
 

DŮLEŽITÉ  
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech 
není v možnostech výrobce.  
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.  
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky 
nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným 
použitím výrobku. 

 
 

SCALP VERNA PU 16  
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