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Beskrivning
Pieri® Graffistop SP Aqua ger fastighetsägare och kom-
muner en god och miljöanpassad möjlighet att utan 
specialverktyg och kemikalier enkelt sanera klotter 
från märkpennor och vandalisering med sprayfärger.
Produkten kan användas på betong, sten, kakel, tegel
och andra mineraliska ytor utan att påverka underlaget.
Sanering kan ske regelbundet på utsatta ytor eller vid
behov efter vandalisering. 

Produkten bildar efter applicering en färglös transparent
film på vilken graffitin hamnar utan att nå väggen. Vid
sanering används ånga för att smälta graffitiskyddet 
och med den även klottret. En vanlig hushållsångare är
för ändamålet lika effektiv som en industriell högtrycks-
maskin. Efter sanering ska graffitiskyddet återställas.

Applikationsområden
Pieri® Graffistop SP Aqua skyddar mineraliska bygg-
material mot alla typer av graffiti. Om produkten 
appliceras på ytor målade med icke-andande färg finns 
risk att även den målade beläggningen avlägsnas i ång-
saneringsprocessen. 

Fördelar
Pieri® Graffistop SP Aqua ger ingen visuell aspekt på
ytan mer än på vissa mycket mörka toner. Produkten är
fri från lösningsmedel och därmed oklassad. Operatören
kan applicera produkten utan extra skyddsklädsel. Vid
sanering används enbart vattenånga. Belagd yta kan 
rengöras med icke-etsande rengöringsmedel utan att
skyddet försämras. Skyddet försämras inte av nederbörd.

Instruktioner för användning
Pieri® Graffistop SP Aqua ska appliceras med sprayare
eller roller och skakas väl före användning. Ytan ska
vara torr eller endast något fuktig och mellan +5 och
+30°C. Produkten ska appliceras i två lager, där det
andra lagret kan appliceras efter 2–4 timmar vid 20°C
50% RH. Beläggningen är dammtorr 24 timmar efter
den sista behandlingen (20°C/50% RH). Nederbörd 
1 timme efter applicering påverkar inte beläggningens
egenskaper.

Yttäckning
Yttäckningen påverkas mycket av underlagets ytstruktur
och porositet. Pieri® Graffistop SP Aqua har normalt 
en yttäckning om 4–7 m2/liter.

Rekommendationer 
Pieri® Graffistop SP Aqua ska endast användas på verti-
kala ytor och kan med fördel användas på murar vid
trappavsatser och i tunnlar. På mycket mörka ytor kan
graffitiskyddet ge en blekare icke-permanent ton. Vid
tveksamhet vad gäller visuell effekt eller lämplighet, 
testa alltid på en mindre yta för att kontrollera att
beläggning och sanering inte påverkar materialet. 
Efter sanering, högtryckstvätta eller fasadtvätta före 
återställande av graffitiskyddet.

Rekommenderat Pieri® munstycke: X5 eller X8.

Miljö och säkerhet
Ej risk- eller miljöklassad. Se produktens säkerhets-
datablad för information kring hantering.

Fasad- och murskydd

Pieri® Graffistop SP Aqua
Lättsanerat lösningsmedelsfritt graffitiskydd 

Produktfördelar
· Påverkar inte utseendet  
· Flamsäkert och luktfritt
· Fri från lösningsmedel
· Enkel att applicera
· Lång hållbarhet 
· Lätt att avlägsna 
· Miljöanpassad
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PIERI är ett registrerat varumärke av W. R. Grace & Co. -Conn.
Vi hoppas informationen är till er nytta. All information är baserad på
vår bästa kunskap och stämmer överens med våra data/tester.
Informationen är till för användning i er egen utvärdering och under-
sökning. Vi kan dock inte garantera era resultat. Var vänlig och läs all
information, rekommendationer och förslag ihop med våra försälj-
ningsvillkor, vilka gäller samtliga våra produkter. Inte någon del av
informationen, rekommendationerna eller förslagen kan användas 
om det medför varumärkes- eller patentintrång.

Copyright 2016. W. R. Grace & Co. -Conn. 

Förpackning och lagring
Dunk Dunk Lagringstid i oöppnad förp.
5 L 22 L 24 mån (0–35°C)
Lagras frostfritt

Egenskap Värde Metod ISO
Utseende Mjölkaktig lösning Okulärt
Densitet 20°C 1,00 kg/cm3 ±0,02 758
Viskositet 20°C 5,5 ±2,5 cSt Cup 2431 3
pH 8 ±1
VOC ≤ 23,3 g/l Cat A/i
Fryspunkt 0°C

Egenskapsvärden 

Deklarerade 

Typiska

Produkten är 
registrerad på
bastaonline.se 

Registrerad hos
kemikalie-
inspektionen

Ingår i GRACE 
sortiment av miljö-
anpassade produkter

Grace är anslutet
till REPA för 
återvinning av 
tomemballage 


