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Revestimento Permanente 

ANTI GRAFFITI e ANTI-CARTAZ

para protecção de betão, madeira, alvenaria e superfícies metálicas.

Transmite aspecto de molhado , transmite brilho e melhora o aspecto 

do substrato.

Possui excelente desempenho face à chuva, sol e temperaturas 

WALLGARD GRAFFITI 

REMOVER GEL              
(detergente de consistência tixotrópica para a limpeza de superfícies danificadas por grafitis )
                               5 Kgs                                    120,00  € / Embalagem
                               Consumo:        30 / 150 Grs m2
             
BARRIER
(barreira protectora reversível anti-graffiti para qualquer tipo de superfície )
                               5 Kgs                                         65,00 € / Embalagem
                             20 Kgs                                       268,00 € / Embalagem
                              Consumo:       100 / 200 Grs m2

40 % de DESCONTO

Detergente tixotrópico de consistência gelatinosa para 
a limpeza de superfícies sujas com grafitos.

Dados técnicos:
Consistência: gel líquido.
Cor: amarelo palha.
Massa volúmica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): cerca de 0,85.
Relação de diluição: pronto a usar.
Tempos de secagem: cerca de 20 minutos.

Temperatura de aplicação: 
de +5ºC a +35ºC.
Limpeza: água.
Armazenagem: 12 meses.
Aplicação: pincel.

Consumo (kg/m²): 0,1-0,2.
Embalagem: baldes de 5 kg.

Barreira protetora reversível antigrafitos.

Dados técnicos:
Consistência: líquido fluido.
Cor: branco.
Massa volúmica (EN ISO 2811-1) (g/cm³): cerca de 
0,98.
Resíduo seco (EN ISO 3251) (%): cerca de 14.
Relação de diluição: pronto a usar.
Tempos de secagem: 
cerca de 20 minutos.
Temperatura de 
aplicação: de +5ºC a 
+35ºC.
Limpeza: água
Armazenagem: 12 
meses.
Aplicação: rolo, pincel, 
pulverização.
Consumo (kg/m²): 
0,05-0,15.
Embalagem: baldes 
de 5 e 20 kg.
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