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1. Διάρκεια Ζωής 

 Το A86C Έγχρωμη Αντιρρυπαντική Βαφή έχει διάρκεια ζωής 5 χρόνων, τουλάχιστον, σε εξωτερικές 
επιφάνειες. Σε περίπτωση που μέρος της επιφάνειας καταστραφεί (συνήθως λόγω γδαρσίματος), το μέρος 
αυτό θα πρέπει να τριφτεί και να ξαναπεραστεί με Α86C Έγχρωμη Αντιρρυπαντική Βαφή. Η εταιρεία μας 
συνιστά την ανανέωση της αντιρρυπαντικής βαφής -μετά την πάροδο 3 ετών - με μία τουλάχιστον νέα 
στρώση. 

 Η αρχική απόχρωση διατηρείται αναλλοίωτη και μετά την πάροδο πολλών ετών (εφαρμογές στην πράξη 
δίνουν αποτέλεσμα άνω των 7 ετών). 

 Η επίχριση των σκυροδεμάτων με το Α86C Έγχρωμη Αντιρρυπαντική Βαφή, όχι μόνον δεν είναι τοξική και 
δεν προκαλεί βλάβη στην επιφάνεια, αντιθέτως την προστατεύει σε βάθος χρόνου από κάθε 
περιβαλλοντική επίδραση (οι ρύποι και οι διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία κλπ) έχουν τη 
δυνατότητα να εισχωρούν στην επιφάνεια του σκυροδέματος προκαλώντας σ’ αυτή βλάβες. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η γήρανση των κτιρίων οφείλεται στους υψηλούς ρύπους, οι οποίοι διαπερνούν το 
σκυρόδεμα και φτάνουν μέχρι τον οπλισμό του οικοδομήματος, γεγονός που προκαλεί την σταδιακή 
κατάρρευση τους. Έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση σε καινούργιες αλλά και παλιές επιφάνειες. Προσφέρει 
πολύ καλή μόνωση της επιφάνειας ακόμη και από τον ατμοσφαιρικό αέρα καθώς "σφραγίζει" σε βάθος 
τους πόρους αυτής. Έχει πολύ υψηλές αντοχές σε κάθε είδους καιρικές συνθήκες και δεν διαβρώνεται από 
ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, πάγο, άλατα, κλπ. 

 Το A86C Έγχρωμη Αντιρρυπαντική Βαφή αντέχει και στους δύο τρόπους καθαρισμού: υψηλή πίεση και 
Καθαριστικό Gel Real Cleaner Graffiti (23089).  

 

2. Πώς να καθαρίσετε τις επιφάνειες από τις επεμβάσεις  

 
2.1.  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΕΣ ΒΑΦΕΣ ΚΑΙ ΡΥΠΟΥΣ  

 Χρησιμοποιείστε υψηλή πίεση  και ζεστό νερό. Οι επιφάνειες θα καθαριστούν εύκολα και άμεσα. Βασική 
προϋπόθεση για τον εύκολο καθαρισμό είναι αυτός να πραγματοποιείται άμεσα μετά την παρέμβαση. 

2.2. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΟ-ΔΙΑΛΥΤΑ SPRAY 

 Καθαριστικό Gel Real Cleaner  και κατόπιν άφθονο νερό. Η ευκολία του καθαρισμού του graffiti εξαρτάται από 
το πάχος των στρώσεων αυτού (δηλαδή την ποσότητα του υλικού που βρίσκεται στην επιφάνειά μας)  όπως 
επίσης και τον χρόνο που έχει παρέλθει μετά την παρέμβαση.  

    Γενικά αναφέρουμε ότι κάθε είδους επέμβαση (χαρτί, πλαστικό κλπ) πάνω στο A86C, δεν θεωρείται 
μόνιμη.   Για άμεσα και σωστά αποτελέσματα θα πρέπει να αφαιρείται έγκαιρα, σε διάστημα μικρότερο των 10 
ημερών. Για τον καθαρισμό των ρύπων αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή και με 
νερό υπό πίεση σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο καθαριστικό για ρύπους να δώσει στην επιφάνεια την αρχική της 
εικόνα.   

 



 

Κωδ. 23031  A86C  Αντιρρυπαντική Βαφή Σκυροδεμάτων  
Βεβαίωση Ιδιοτήτων – Μεθοδολογία Εφαρμογής 

 
 

 

 

Τηλ. +30 210 941 6530, mail: info@alyziapv.gr, web: www.alyziapv.gr 

 

3. Προετοιμασία Επιφανειών 

 Προετοιμασία :  οι επιφάνειες που θα επιχριστούν με το υλικό θα πρέπει να έχουν καθαριστεί από σκόνη, γράσα 
ή οποιαδήποτε λιπαρή ουσία. 

 Πρέπει να έχει προηγηθεί κόψιμο των φουρκετών και αστάρωμα αυτών. 

 Κλείσιμο μεγάλων οπών και μόνωση αρμών. 

 Στοκάρισμα ατελειών (όλα τα υλικά αποδίδουν καλύτερα όταν οι επιφάνειες είναι λείες, διότι στον καθαρισμό 
οι μικρές οπές συγκρατούν το graffiti και δεν καθαρίζονται τέλεια). 

 

 

4. Εφαρμογή Υλικού 

 Εφόσον οι επιφάνειές μας έχουν προετοιμαστεί όπως στην παράγραφο 3, και είναι ελεύθερες υγρασίας 
εφαρμόζουμε σε μία στρώση το PolyFix A66 με προτεινόμενη αραίωση: 5/1. 

 Στη συνέχεια – μετά την πάροδο κατ’ ελάχιστον 4 h εφαρμόζουμε το A86C Έγχρωμη Αντιρρυπαντική Βαφή σε 
δύο στρώσεις οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε σύντομο μεταξύ τους διάστημα και όχι 
μεγαλύτερο των 3 ημερών. 

 Η θεωρητική απόδοση του υλικού ανέρχεται στα 12m²/l,  με πάχος υγρού υμένα ανά στρώση : 100 microns wft, 
και πάχος ξηρού υμένα ανά στρώση : 60 microns dft.  
Στην πράξη η μέγιστη απόδοση του υλικού έχει μετρηθεί στα 10 m²/l, αυτό μπορεί να μειωθεί έως 20% και να 
αποδώσει  έως 8 m²/l – ανάλογα με τον τρόπο ή την θέση εφαρμογής και τις συνθήκες που επικρατούν 
(ψεκασμός ή εργαλεία χειρός – ύψος επιφάνειας και ταχύτητα, κατεύθυνση ανέμου).  

 Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή airless. 

 Το πλύσιμο των εργαλείων επιτυγχάνεται άμεσα με νερό κατά προτίμηση χλιαρό. Χρησιμοποιήστε άφθονο 
νερό. 

 Τυχόν αραίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί με νερό και δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 5%. 

 Προεξοφλήστε ότι μετά την εφαρμογή δεν θα πραγματοποιηθεί graffiti ή αφισοκόλληση για τουλάχιστον 20 
ημέρες ή δεν θα χρειαστεί καθαρισμός της επιφάνειας για αυτό το χρονικό διάστημα. 

 Όλες οι προαναφερόμενες επιχρίσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας 
και σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Σε περιπτώσεις παγετού αποφεύγετε την εφαρμογή. Μετά από παγετό 
επιβεβαιώστε ότι οι επιφάνειες είναι απαλλαγμένες από άλατα. 
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5. Αισθητικά αποτελέσματα 

Το υλικό προσφέρεται μόνον σε Χρώμα με υφή Satin: 
  Στην εφαρμογή αυτού η πρώτη επίχριση πραγματοποιείται ως primer σε διάφανη απόχρωση, και οι δύο 
επόμενες στρώσεις στην απόχρωση που επιθυμούμε. Το σύστημα αυτό μας δίνει πολύ καλύτερη πρόσφυση (η 
πρώτη στρώση υλικού αφορά σε μικρονιζέ αστάρι το οποίο διεισδύει και δημιουργεί δεσμούς στο σκυρόδεμα για 
τις επόμενες επιχρίσεις) με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη διάρκεια του συστήματος στον χρόνο και μεγαλύτερες 
αντοχές στο πλύσιμο με πίεση. Τέλος οι δύο στρώσεις απόχρωσης παρέχουν την πλήρη κάλυψη και ομοιογένεια 
της επιφάνειας και το αισθητικό αποτέλεσμα τείνει στο άριστο.  
 Η εταιρείας μας με την εικοσαετή εμπειρία στις συγκεκριμένες εφαρμογές, με εκατοντάδες m² τοποθέτησης 
ή απλά προμήθειας υλικών σε αντιρρυπαντική βαφή προτείνει – εκτός ελαχίστων και ειδικών περιπτώσεων – την 
τελική εφαρμογή σε χρώμα.   
 

 

 

6. Διάφορες Εγκρίσεις 

 
  Το υλικό έχει εγκριθεί και τοποθετηθεί σε έργα : 

1. ΠΑΘΕ 
2. ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 
3. ΕΡΓΟΣΕ 
4. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
5. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
6. ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 
7. Ε65 
8. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ 

→  Ενημερωθείτε από την λίστα με τα διεκπεραιωμένα έργα σε αντιρρυπαντική.  
 

 Ζωής 


