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Tehnične informacije 

 UBS Antigravel 
 

OPIS 

UBS Antigravel - izdelek, ki tvori močno, elastično plast z drobnozrnato teksturo, odporno na 
poškodbe kamnov. Ščiti pred bencinom, oljem, vodo in soljo. Izdelek ima tudi lastnosti izolacije zvoka. 
Temelji na sintetičnih smolah, ne vsebuje asfaltnih ali bitumenskih spojin in je lahko barvan z vsemi 
akrilnimi laki. 

PODLAGE 

 - stare barve 
 - poliestrski kiti 
 - poliestrski laminate 
 - plastika 
 - jeklo 
 - aluminij 
 - galvanizirano jeklo 
 - wash primerji 
 - dvo-komponentni akrilni primerji 
 - dvo-komponentni epoxy primerji 
 

 
PRIPRAVA PODLAGE: 

stare barve - razmastiti, suho brušenje P220 ÷ P360, spihati, razmastiti ponovno 

poliestrski kiti - suho brušenje P120 

poliestrski laminati - razmastiti, suho brušenje P80 – P120, razmastiti ponovno 

jeklo - razmastiti, suho brušenje P80 ÷ P120 

plastika – razmastiti z odstranjevalcem silikona in zmatirati z matirno krpo 

aluminij – razmastiti in matirati z abrazivno krpo 

galvanizirane podlage – razmastiti in matirati z abrazivno krpo 

akrilni in epoxy primerji – razmastiti in suho brusiti z P220 – P280, razmastiti ponovno                    

 

APLIKACIJA: 

Nanesite z pištolo, diza 4mm, pritisk na 2-4 bar 

 

 

VSEBNOST HLAPLJIVIH ORGANSKIH DELCEV 

VOC II/B/b limit* = 840 g/l 

VOC = 560 g/l 

*Mešanica pripravljena za nanos po Direktivi EU 2004/42/EC 
_________________________________________________________________________________ 
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POSTOPEK 

Pred nanosom poskrbite, da je površina čista, suha in razmaščena. Pokrijte vsa področja, ki jih ni 
treba lkirati. Pred uporabo pločevinko pretresite! 

Nanesite dva ali tri posamezna sloja, pustite ca. 5 minut za odzračevanje po vsakem sloju. Če se 
Antigravel nanaša neposredno na jeklo, je priporočljivo nanesti en sloj laka 

 

DEBELINA SLOJA 

Ca. 100 µm po sloju 

 

VREME SUŠENJA: 

40-60 min na 20°C 

 

BARVANJE: 

Površino lahko v 1 uri po zadnjem sloju pobarvamo s prozornimi laki 

 

POKRIVNOST: 

1 L Antigravelja je dovolj za 3.5m² sloja debeline 100 mµ 

 

BARVA: 

Črna, siva, bela 

 

ČIŠČENJE OPREME: 

NC solvent 

 

SKLADIŠČENJE IN ROK UPORABE: 

Skladišči se na suhem in hladnem mestu, stran od virov toplote in ognja. 

Izogibajte se neposredni izpostavljenosti sončni svetlobi. 

24 mesecev na 20°C 

 

VARNOST 

Poglejte varnostni list 

 
DRUGE INFORMACIJE 
Registrska številka: 000024104. 
Učinkovitost naših sistemov izhaja iz laboratorijskih raziskav in dolgoletnih izkušenj. Tu navedeni 
podatki ustrezajo trenutnemu znanju o naših izdelkih in njihovem potencialu uporabe. Zagotavljamo 
visoko kakovost, pod pogojem, da uporabnik sledi navodilom in je delo izvedeno v skladu z dobro 
izdelavo. Izvesti je treba preskusno uporabo izdelka zaradi njegove potencialno drugačne reakcije z 
različnimi materiali. Za napake ne odgovarjamo, če so na končni rezultat vplivali dejavniki, ki niso pod 
našim nadzorom. 
 


