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Sikagard®-850 Clear
Behandling for fjerning  av 
graffiti, tagging og plakater 

Løsningen som 
beskytter  
veggen din

Bruksferdig! Gir varig beskyttelse



Graffiti, tagging og store plakater/
posters er et problem overalt

VI HAR LØSNINGEN - SPAR TID OG PENGER

Sikagard®-850 Anti-graffiti systemet:
• Fjern graffiti, tagging og plakater enkelt ved bruk av 

høytrykksvask, eller med kaldt vann og børste/klut

• For alle underlag: Betong, mur, tre

• Består av overflatebeskyttelse og primer

• Løsnede plakater fjernes enkelt

• Bruksferdig, transparent og UV-bestandig behandling

• Gir litt økt glans som forsterker farge i underlaget

• Ingen etterbehandling nødvendig

• Gir varig beskyttelse



Sikagard®-850 Clear: Enkel og  varig løsning for graffitifjerning 

UTSATT FOR GRAFFITI OG TAGGING?

 ́ Ikke behov for 
varmt vann

 ́ Høytrykksvask 
kan unngås

 ́ Ikke behov 
for kjemiske 
rengjørings-
midler

 ́ Varig løsning
 ́ Ingen etter-
behandling 
er nødvendig 
etter fjerning av 
graffiti

 ́ Posters og  
plakater løsner 
av seg selv

 ́ Bruksferdig
 ́ Enkel påføring

Sikagard®-850 Clear er en bruksferdig, transparent, UV-
bestandig behandling for fjerning av graffiti og plakater. 
Gir også litt økt glans som forsterker farge i underlaget.



Sikagard®-850 Clear: Enkel og  varig løsning for graffitifjerning 

ENKEL OG VARIG LØSNING

NEW PICTURE
 ́ Bruksferdig, permanent 
overflatebehandling

 ́ 5 kg/160 kg

 ́ Bruksferdig primer for 
for belagte mineral- 
baserte underlag

 ́ 0,8 kg/4 kg

 ́ Bruksferdig primer for 
ikke-belagte, mineral- 
baserte underlag

 ́ 0,8 kg/4 kg



Sikagard®-850 Clear: Enkel og  varig løsning for graffitifjerning 

FOR ALLE TYPER UNDERLAG
Betong med belegg
(med Sikagard®-850 
Activator) 

Ubehandlet betong 
(med Sikagard®-850 
Primer)

For underlag av 
murverk - også som 
malte overflater
(med Sikagard®-850 
Activator) 

Murverk behandlet 
med vannavvisende 
impregnering 
(med Sikagard®-850 
Primer)

Treverk - naturlig/
ubehandlet 
(ikke behov for 
primer) 

Behandlet treverk
(med Sikagard®-850 
Activator)



GLOBAL, OG LOKAL 
SAMARBEIDSPARTNER

HVEM ER VI
Sika er et verdensomspennende konsern med
hovedkontor i Sveits. Selskapet har en ledende 
posisjon innen utvikling og produksjon av kjemiske 
produkter til bygg, industri og offshore. 

Vi leverer løsninger innen fuging, tetting, tilsetning
til betong, betongreparasjoner, forsterkning og
beskyttelse, samt løsninger til gulv- og tak-
systemer.

Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende. 
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk. 
Med forbehold om skrivefeil/utsolgte varer.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
N-2013 Skjetten
Postboks 71, N-2026 Skjetten
Norge

Kontakt oss
Tlf.: 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no
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VI HAR LØSNINGEN - SPAR TID OG PENGER


