ochrana před sprejery
a likvidace jejich graffiti
čištění fasád

Doplňující informace – poznámka:
Společností GraffiWax s.r.o. pouţívaný nanomateriál pro preventivní
antigraffitickou a další ochranu pohledového betonu, betonových,
klinkerových a podobných výrobků a materiálů s kompaktním
povrchem vyniká tzv. efektem lotosového listu alias lotosovým
efektem.
Jeho velmi příznačným projevem jsou vysoce hydrofobní vlastnosti,
tedy vysoký stupeň vodoodpudivosti a nesmáčivosti povrchu.
Prakticky to znamená, ţe na takto ochráněném povrchu se obtíţně
udrţí jakákoliv nečistota a pokud snad ano, snadno se odstraní
pouhou vodou. Povrch má tedy částečnou samočistící schopnost.
Po předchozí přípravě ošetřované plochy a následné aplikaci
vlastního nadproduktu se na jejím povrchu vytvoří neviditelná
ultratenká a pevná „nanovrstva“, výrazně sniţující přilnavost
veškerých látek, tedy i sprejů. Ţivotnost „nanovrstvy“ je cca 10 roků.
Nosným médiem vlastního nanoproduktu je převáţně etanol (líh),
který se zhruba 30 hodin po nanesení impregnační vrstvy samovolně
odpaří, takţe na povrchu ošetřené plochy zůstane pouze přirozeně
rozloţená pevná vrstvička z nanočástic křemíku.

(Pro úplnost vysvětlení: vlastní princip tohoto jevu spočívá v
nanesení nanočástic na povrch materiálu, kde se po aplikaci
rovnoměrně rozmístí a zcela pokryjí jeho plochu. Výsledkem je
dokonalá impregnace, která znemoţňuje pevné uchycení nečistot a
jejich proniknutí do hloubky struktury materiálu. Zároveň zůstávají
zachovány paropropustné vlastnosti, neboť samotné "nanoprvky"
nedrţí na povrchu pomocí pojiva, nýbrţ přitaţlivými silami,
zaloţenými na fyzikálním Brownově či Van der Waalsově principu.
Díky tomu je výsledná ochrana zcela odolná proti působení mrazu a
vlhkosti, přičemţ stabilitu zásadně neovlivní ani časté střídání
teplot nebo působení chemických látek).
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Stručný výčet vlastností preventivního antigraffitického
nanoproduktu, pouţívaného společností GraffiWax s.r.o. pro ochranu
objektů:
- díky kluzným, odpudivým a antiadhezním vlastnostem je
multifunkční - nechrání jen před graffiti, nýbrţ před nečistotami
vůbec (případné nečistoty se velmi snadno odstraňují vodou)
- samočistící účinek - lotosový efekt
- ochraňuje povrch před růstem hub, mechů, lišejníků a plísní
- prodluţuje ţivotnost materiálů (vzhledem ke svému sloţení je velice

vhodný pro památkově chráněné objekty, které nijak nepoškozuje)
- je plně transparentní, po aplikaci se povrch nejen téměř nezmění
(jak patrno m.j. z přiloţených fotografií), nýbrţ obvykle dojde
k pozitivní změně v celkovém vizuálním vnímání ošetřené plochy (ta
jednoduše zkrášlí)
- stálost ochranného účinku (v závislosti na provozním zatíţení se
doporučuje po 5 aţ 7 letech prověřit funkčnost)
- silně odpudivý vůči vodě (hydrofobní), olejům (oleofobní) a solím
- odolný vůči UV záření
- nevytváří ţádné zdraví škodlivé páry, je netoxický
- doba vytvrzení a schnutí: jen cca 4 hod.
- snadné odstranění graffiti teplou tlakovou vodou, ev. speciálním
chemickým prostředkem (v závislosti na stupni agresivity pouţitého
spreje) anebo speciálním strojem na likvidaci graffiti TORNADO ACS
35, který je součástí technické výbavy společnosti GraffiWax s.r.o.
Širším výčtem vlastností námi pouţívaného antigraffitického
materiálu jsem se snaţil vyjít vstříc Vašemu případnému zájmu o
získání komplexních informací k vysoce aktuální problematice
antigraffiti, kterou se naše firma prioritně zabývá jiţ 12 roků.
Jsem připraven poskytnout Vám případné další informace, a to třeba
i při osobním setkání.
Zpracoval:

Antonín Vévoda, jednatel GraffiWax s.r.o.,
tel. 608 706 444
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