Σχεδιασμένο για
Απόλυτη Προστασία!
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕΤΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ GRAFFITI
GRAFFITI PROTECTION SYSTEM
FOR VERTICAL SURFACES

SYSTEM PROTECTION

Δυνατότητες
Εφαρμογής

Potential
Application Areas

Σε κατοικημένες περιοχές

In residential areas

Σπίτια, καταστήματα, πολυκατοικίες.

Houses, shops, apartment buildings.

Δημόσια Κτίρια & Μνημεία

Public Buildings & Monuments

Υπουργεία, σχολεία, μουσεία,
μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ministries, schools, museums, cultural
heritage sites.

Υποδομές

Infrastructures

Γέφυρες, σήραγγες, διαχωριστικά τοιχώματα.

Bridges, tunnels, partition walls.

Ο Απόλυτος Συνδυασμός...
Τhe Perfect Combination...

Καινοτόμο
Innovative

Καθαρίζει
με νερό

Ισχυρή
πρόσφυση

Graffiti
removal
with water

Strong
adhesion
Εξαιρετικά
γρήγορο
στέγνωμα

Αντικολλητική
semi-matt
επιφάνεια

Extremely
fast drying

Non-stick
properties

...για Απόλυτη
Προστασία!
Η KRAFT Paints με γνώμονα την καινοτομία,
σχεδίασε το κατάλληλο προϊόν για κάθε περίπτωση
και παρουσιάζει το σύστημα Antigraffiti Shield
& Antigraffiti Primer.
Στο παρελθόν μπορεί να είχαμε συνδέσει το graffiti
με φθορές, πλέον όμως αποτελεί μια μορφή τέχνης
που αναβαθμίζει αισθητικά την πόλη και την
αρχιτεκτονική της. Βέβαια υπάρχουν ακόμη
οι μουτζούρες και οι αφισοκολλήσεις,
που αλλοιώνουν τις προσόψεις των κτιρίων.

...for Total
Protection!
Always driven by Innovation, KRAFT Paints formulates
the right product for every use and presents the
Antigraffiti Shield & Antigraffiti Primer system.
In the past graffiti may have been associated with
vandalism. However, now it is considered a form
of street art that aesthetically upgrades the city
and its architecture. Of course, there are still cases
of smudges, and posters, which degrade
the facades of buildings.

Antigraffiti
Shield

Antigraffiti
Primer

Μόνιμο βερνίκι προστασίας
επιφανειών

Αστάρι πρόσφυσης για
το βερνίκι Antigraffiti Shield

To καινοτόμο προϊόν με τη διπλή εφαρμογή: Αρχικά, εφαρμόζεται
στον βαμμένο τοίχο, για να τον προστατεύσετε από ανεπιθύμητα
graffiti, αφού καθαρίζει πολύ εύκολα με νερό υπό πίεση
ή με τρίψιμο με υγρό πανί.

To καινοτόμο διάφανο αστάρι πρόσφυσης, εφαρμόζεται πριν από το μόνιμο βερνίκι προστασίας
Antigraffiti Shield.

Διαθέτει αντικολλητική semi-mat επιφάνεια που δεν επιτρέπει να
προσφύονται πάνω του διαφημιστικές αφίσες και αυτοκόλλητα.
Επιπλέον, εφαρμόζεται πάνω από ένα graffiti για να το προστατεύσετε και να διατηρήσετε αυτή τη μορφή street art στον τοίχο σας.

Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση σε
πορώδεις και μη επιφάνειες.
Στεγνώνει γρήγορα και επιτρέπει την άμεση
εφαρμογή του τελικού βερνικιού.

Antigraffiti
Shield

Antigraffiti
Primer

Permanent varnish for surface
protection

Adhesion primer for
Antigraffiti Shield varnish

An innovative product with dual applications: Initially, it protects
exterior walls from any unwanted graffiti and posters.Cleans easily
with water under pressure or by rubbing with a damp cloth.

The innovative transparent adhesive primer is
applied prior to the permanent protection varnish
Antigraffiti Shield.

It has a non-stick, semi-mat surface that does not allow
advertising posters and stickers to adhere to it.

It is distinguished for its strong adhesion on porous
and non-porous surfaces.

Additionally, can also be used to protect and maintain
street art graffiti on exterior walls.

It dries quickly and allows the immediate
application of the final varnish.

Γιατί να επιλέξετε το σύστημα
Antigraffiti της KRAFT Paints;

Πώς προστατεύουμε
τον τοίχο;

Προστατεύει τον τοίχο σας:

Αρχικά καθαρίζετε την επιφάνεια από σκόνες και υπολείμματα και τη στεγνώνετε.

Κανείς δεν θέλει να βλέπει την ατομική του περιουσία να
καταστρέφεται. Ειδικά οι ιδιοκτήτες ισόγειων κατοικιών και
καταστημάτων, έρχονται συχνά αντιμέτωποι με βανδαλισμούς,
με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται μετά με το κόστος
επιδιόρθωσης της ζημιάς.
Το Antigraffitti Shield δημιουργεί μια
αντικολλητική επιφάνεια που:
Δεν επιτρέπει την εφαρμογή graffiti ή σε αφίσες και
αυτοκόλλητα να κολλήσουν στον τοίχο.
Σε περίπτωση που κολλήσουν, αφαιρούνται πολύ
εύκολα ή πέφτουν από μόνα τους.

Στη συνέχεια βάφετε με το υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα της σειράς 4 SeasonsTM, σε απόχρωση της
επιλογής σας, για να καλυφθούν τα υπάρχοντα ανεπιθύμητα graffiti και ασταρώνετε με το Antigraffiti Primer
σε επαρκή ποσότητα ώστε να μειωθεί πλήρως
η απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αν θέλετε να διατηρήσετε το street art graffiti εφαρμόζετε απευθείας το Antigraffiti Primer. Περιμένετε για
15-30 λεπτά να στεγνώσει και εφαρμόζετε μία
πλούσια στρώση Antigraffiti Shield.

Why choose KRAFT Paints
Antigraffiti system?

How do we protect
the wall?

It protects your wall:

Firstly you clean the surface from dust and debris
and then you dry it.

No one wants to see their personal assets ruined. Especially
the owners of ground floor homes and stores which frequently
face vandalism and afterwards need to bear the cost
of repairing these damages.
Antigraffitti Shield creates a non-stick surface that:
Does not allow the application of graffiti or posters
and stickers to stick to the wall.
If, in any case they stick, they are easily removed
or they fall off on their own.

Apply 4 Seasons, high quality acrylic paint, in any color
of your choice, to cover existing unwanted graffiti and
make sure you apply enough Antigraffiti Primer to
reduce completely the absorbency of the surface.
In case you want to maintain the street art graffiti,
apply directly Antigraffiti Primer. Wait for 15-30
minutes to dry and apply Antigraffiti Shield.

SYSTEM PROTECTION

Ο Απόλυτος Συνδυασμός για Απόλυτη Προστασία!
Τhe Perfect Combination for Total Protection!

Μόνιμο βερνίκι προστασίας επιφανειών
Permanent varnish for surface protection
ΑΠΟΔΟΣΗ

15 m2
max

COVERAGE

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3-4 h
DRYING

APPLICATION

Αστάρι πρόσφυσης για βερνίκι Antigraffiti
Adhesion primer for the Antigraffiti varnish

20 m2
max

COVERAGE

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

15-30
min

DRYING

3/2021

ΑΠΟΔΟΣΗ

APPLICATION

800 111 7700 ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

210 5519 500 AΠO KINHTO ΤΗΛΕΦΩΝΟ,

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

info@kraftpaints.com

www.druckfarbengroup.com

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 17:00

Megaridos Avenue, Kallistiri Area, 19300,
Aspropyrgos, Attica, Greece

