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Antigrafitti 24-7 

Antigrafitti 24-7  

Antigrafittimiddel for stål og betong 

Produkt- 
beskrivelse 

Antigrafitti 24-7 er en 1-komponent vannoppløselig væske til 
antigrafittibehandling av stål og betong.  Inneholder polysakkarider, 
nonionisk tensid og konserverings-middel i vannoppløsning.          
Antigrafitti 24-7 etterlater en usynlig film som hindrer maling og tusj å feste 
seg.  Virker også smuss- og vannavvisende.  

Bruksområder Til behandling av sugende, rue og glatte overflater som tåler vann.  

Produktegenskaper * 1-komponent 

* Enkel påføring 

* Enkelt vedlikehold 

* Enkel rengjøring 

Bruksanvisning 

Forbehandling 

 

 

Utvendige bygningsoverflater av betong, murstein, puss o.lign. som trenger 
lang tid til å tørke opp etter regnvær – bør innen påføring med Antigrafitti 
24-7 behandles med hydrofoberende (vannavvisende) impregnering, som 
for eksempel Sikagard-705L, Sikagard-706 Thixo eller Sikagard-703W. 

Ved meget fuktige bygningsoverflater (slagregn over lengre tid) kan det 
p.g.a. vanntrykk innenfra forårsake at Antigrafitti 24-7 sveller opp og blir 
hvitaktig.  Dette utseende holder inntil overskuddet av vann er fordampet. 

Påføring    Den rengjorte og tørre overflaten påføres Antigrafitti 24-7 med airless 
sprøyte eller elektrisk malersprøyte.  Ved sprøyting skal maske og briller 
benyttes.  Benytt hansker av nitrilgummi. 
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Forbruk Maks. påføring er: 

a)Sugende og rue overflater – 1 ltr. Antigrafitti 24-7 pr. 10 m
2
 

b)Glatte overflater – 1 ltr. Antigrafitti 24-7 pr. 20 m
2
 

 

Ovennevnte forbruk er teoretisk og inkluderer ikke merforbruk p.g.a. 
overflateporøsitet, ruhet, søl og lignende. 

Rengjøring Antigrafitti 24-7 kan fjernes med alkalisk rensemiddel og varmt vann (60-95
o
C).  

Grafitti på behandlede overflater kan fjernes med varmt vann, evt. med antigrafitti-
fjerner “Sterk”.  Etter rensing, behandles overflaten med Antigrafitti 24-7 så snart 
overflaten er tørr. 

Emballasje Plastkanne à 5 ltr. 

Tekniske data Egenvekt: ca. 1,0 kg/ltr                                                                                        
Farge:      Gråhvit                                                                                                      
pH:           6-7 ufortynnet                                                                                             

Oppbevaring, 
holdbarhet og 
avfallshåndtering 

Ved lagring i uåpnet originalemballasje ved +5
o
C - +25

o
C, er holdbarheten 

minimum 12 måneder fra produksjonsdato. 

For avfallshåndtering, se tilhørende sikkerhetsdatablad.  Sika Norge AS er tilsluttet 
Materialreturordningen, og betaler gebyr for all produkt- og forsendelsesemballasje. 
Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning. 

Helse, Miljø og 
Sikkerhet 

Se tilhørende sikkerhetsdatablad. 

 Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i h.t. NS-ISO 9001 og            
NS-ISO 14001. 

Ønskes ytterligere opplysninger står våre konsulenter, samt vår kundeservice til 
disposisjon. 

Forespørsel om sikkerhetsdatablad rettes til vår HMS-ansvarlige, eller gå inn på vår 
hjemmeside: www.sika.no 

Produktansvar Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse 
av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og 
erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under 
normale forhold.  

I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik 
karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen 
annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede 
produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen 
annen form for juridisk ansvar.  

Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.  

Envher ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og 
leveringsbetingelser. 

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og 
Sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet.  Kopier av gjeldende versjoner finnes 
på Sika Norges hjemmesider: www.sika.no. 
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 Sika Norge AS 
Sanitetsveien 1  

Postboks 71, N-2026 

Skjetten. 

1483 Skytta 

Norge  

Tel. +47 67 06 79 00                   

www.sika.no 

 

 

Tlf.: +47 67 06 79 00 

 


