
VERNAEAU PU 16 

TRWALA, DWUSKLADNIKOWA POWLOKA ANTYGRAFFITI. 

WYKONCZENIE MATOWE LUB BLYSZCZACE 

 

 

• Graffiti może być zmywane z 

zabezpieczonej powierzchni do 50 razy 

bez uszkodzenia powłoki 

• Umożliwia oddychanie powierzchni 

• Istnieje w wersji błyszczącej i matowej 

• Doskonała odporność na 

promieniowanie UV oraz ścieranie 

• Nie zmienia pierwotnego wyglądu 

powierzchni 

• Idealnie nadaje się do stosowania 

zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz 

(produkt bez rozpuszczalników, 

bezzapachowy i niepalny) 

• VERNAEAU PU 16 może być 

zabarwiony za pomocą uniwersalnych 

barwników (wcześniej należy 

przeprowadzić próbę)  

 OPAKOWANIE : 

• 5 kg, Opakowanie zbiorcze 2  x 5 kg (paleta 80 sztuk). 

 

 

 

VERNAEAU PU 16 zabezpiecza przed graffiti i zabrudzeniami powierzchnie 

porowate, beton, cement, cegłę, farby, kamień, drewno, tynki, itp. 

 

 

1. ROZCIENCZANIE : Gotowy do użycia po wymieszaniu obu składników. 

2. POTRZEBNE NARZEDZIA : Wałek, ewentualnie rozpylacz ciśnieniowy.  

3. SPOSOB UZYCIA : Wlać cały utwardzacz do części zawierającej żywicę. Dobrze 

mieszać przez 5 minut za pomocą mieszadła, aż do otrzymania jednolitego roztworu. 

Podłoże, na które naniesiony zostaje produkt, powinno być czyste i suche. Preparat 

VERNAEAU PU 16 należy nanieść w postaci dwóch krzyżujących się warstw, 

zwracając uwagę, aby nie nałożyć zbyt dużo preparatu i nie doprowadzić do 

powstania zacieków. Drugą warstwę należy koniecznie nanieść, gdy pierwsza jest 

jeszcze świeża (średni czas : 1 h). Przygotowana mieszanina nadaje się do użycia w 

przeciągu 3 godzin. Nałożyć jedną warstwę SCALP PRIMER 36 w następujących  
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Usuwanie graffiti : W przypadku graffiti mającego poniżej 15 dni: rozprowadzić  

SCALP ANTI GRAFFITI 49, a następnie wytrzeć suchą ścierką lub spłukać wodą pod 

ciśnieniem. Jeśli pozostaną widoczne ślady, można je usunąć środkiem SCALPNET 

EDJ 28. Jeżeli graffiti ma od 1 do 2 miesięcy : nanieść SCALPEX AL 23 okrężnymi 

ruchami, pozostawić na 10 do 15 minut, a następnie spłukać wodą pod ciśnieniem. 

Warstwa ochronna zachowa swoją skuteczność wobec innych czynników. 

4. WYMAGANY CZAS : VERNAEAU PU 16 należy zużyć w przeciągu 3 godzin od 

sporządzenia mieszaniny. Cała powierzchnia będzie skutecznie spolimeryzowana po 

upływie 72 godzin od nałożenia ostatniej warstwy.  

5. WYMAGANA TEMPERATURA : od 5°C do 30°C.  

6. CZYSZCZENIE NARZEDZI : Zaraz po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą. 

7. ZUZYCIE : od 150 do 250 g/ m² dla obydwu warstw, w zależności od rodzaju podłoża 

lub powłoki.* 

8. PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim 

działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych. 

 
* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak 

nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej 

powierzchni. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

1. OCHRONA POWIERZCHNI : Nanieść VERNAEAU PU 16 wyłącznie na powierzchnię, 

którą chcemy nim zabezpieczyć. UWAGA : Ze względów estetycznych w przypadku 

stosowania produktu na nowych powierzchniach (świeżo pomalowanych lub 

otynkowanych) przed zastosowaniem VERNAEAU PU 16 należy odczekać do ich 

całkowitego wyschnięcia! Około 15 dni. 

2. OCHRONA OSOB : Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu spłukać obficie 

wodą. Używać rękawic z PCV i okularów ochronnych. 

 
Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem. 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

• Produkt dwuskładnikowy na bazie 
żywicy poliuretanowej 

• Klasyfikacja AFNOR NFT 36 005 – 
Rodzina I, Klasa 6a 

• Grubość powłoki suchej : 30 
mikronów 

• Gęstość : 1,06 +/-0.03 g/cm3 w temp. 
20°C 

• pH : 8 
• Wrażliwy na działanie mrozu 
• Całkowita masa sucha : 40 % 
• Temperatura zapłonu : Nie 

dotyczy   
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