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RÖFIX PP 409 GraffitiStop
Strat de acoperire special

www.roefix.comO companie a Grupului FIXIT

Fișa tehnică (TM)  12.07.2022

Directive și instrucțiuni 
tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și 
avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și 
recomandarea asociațiilor naționale.

Domenii de utilizare: Este adecvat pentru toate materialele de construcție minerale, precum betonul, cărămida, 
BCA, piatra naturală și artificială, tencuiala, lemnul și suprafețele termoizolante, ca protecție 
permanentă împotriva graffiti.
După efectuarea aplicării, instrumentul de aplicare trebuie curățat imediat cu solvent pentru a 
preveni întărirea permanentă a acestuia.
Materialul vechi din amabalaje vechi deschise nu se mai utilizează şi nici nu se amestecă cu 
material proaspăt.

Proprietăţi: • Proprietăți antigraffiti excelente
• Stabilitate a luciului excelentă
• Proprietăți bune de aderență pe multe suporturi
• Rezistent la substanţe chimice
• Stabilitate ridicată
• Uscare rapidă
• După întărirea completă (în formă de rețea), pelicula de lac este fiziologic inofensivă
• Graffiti se poate îndepărta ușor cu apă

Punere în operă:

  

Date tehnice:
SAP-Art. Nr.: 2000295662
NAV-Art. Nr.: 147929
Tip ambalaj

Unități per palet 72 UM/Pal. (AT)
Cantitate per unitate 5 l/UM
Culoare Incolor
Consum 175 ml/m²
Densitate 900 kg/m³

Compoziţie: • Poliorganosiloxan

Condiții punere în operă: În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C.

Punere în operă: Materialul se amestecă omogen înainte de aplicare.
Înainte de aplicarea RÖFIX PP 409, suprafața trebuie să fie curățată, fără praf și uscată. 
Curățarea se poate face cu o perie sau cu un aparat de curățat cu apă sub presiune sau agenți de 
curățare.
Aplicarea RÖFIX PP 409 se poate face cu ajutorul dispozitivelor Airless. Pentru aplicarea pe 
suprafețe mai mici, produsul poate fi aplicat cu rola sau pensula. De regulă, nu este necesară 
aplicarea unei amorse. RÖFIX PP 409 poate fi aplicat într-unul sau mai multe straturi.
Mai întâi, ar trebui realizată o suprafață de probă, în special daca ar trebui să fie evidențiate 
culorile sau un grafitti deja existente.
Pentru o prelucrabilitate mai ușoară, vâscozitatea produsului RÖFIX PP 409 poate fi diminuată 
prin reducerea de solvent adăugat.

Informații punere în 
operă:

RÖFIX PP 409 se întărește de obicei în câteva ore. Uscarea completă poate dura până la 24 de 
ore, înfuncție de condițiile de mediu și grosimea stratului.
Graffiti-urile existente pot fi îndepărtate de mai multe ori cu ajutorul unui dispozitiv de curățat cu 
apă de înaltă presiune. Pentru aceasta, se recomandă o presiune de curățare de 60-80 bar.
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Depozitare: Minim 12 luni.

Informații generale: Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.
Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de 
securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiţi fișele tehnice de securitate.
Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de 
producție și a calității materiilor prime.
Valorile tehnice sunt declarate pentu produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale 
valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate 
pot apărea diferență de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. 
La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile 
de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de 
probă pe şantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru 
valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiţii de laborator și pot varia în funcție de condițiile 
de șantier.
Datele sunt prezentate fără garanție a faptului că sunt complete şi fără a fi răspunzători pentru 
orice pretenţie sau decizie a clientului. Nu eliberează clientul de evaluarea proprie asupra 
adecvării și oportunității utilizării materialului. Este valabil şi pentru fişele tehnice ale produselor 
RÖFIX menţionate în aceste fişe.
La utilizarea pe suporturi care nu sunt menționate în această fișă tehnică se recomandă 
consultarea serviciului de consultanță.
Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.


