Novoc keraamiset anti-graffiti pinnoitteet

Keraaminen kirkaspinnoite?
Keraamiset pinnoitteet ovat kehittyneet viime vuosina merkittävästi. Näiden pinnoitteiden kesto
kemikaaleja sekä lämpöä vastaan on aina ollut omaa luokkaansa, mutta nyt ne ovat myös
helppokäyttöisiä ja soveltuvat käytettäväksi useimmille pinnoille. Keraamit ovat tunteettomia
maaleille, liuottimille, pesuaineille, polttoaineille ja kestävät korkeita lämpötiloja. Pinnoite
muodostaa erittäin ohuen, lähes näkymättömän kalvon, joka estää maaleja, likaa ja muita
epätoivottuja aineita imeytymästä pinnoitettuun kohteeseen.

Mihin?
Tyypillisimpiä käyttökohteita ovat rakennusten seinäpinnat, kytkentäkaapit ja pylväät kaduilla,
julkiset kulkuneuvot, linja-autopysäkit, alikulkutunnelit sekä muut paikat joissa töhertelyä esiintyy.
Ympäristössä jossa elämme voimme jokainen nähdä lukuisia paikkoja joissa suojapinnoitus olisi
ehkäissyt, tai ainakin rajoittanut tulevia vahinkoja.

Edut
Käsitelty pinta on hylkivä, joten töherrykset tai lika ei tartu siihen kiinni. Maali tai tussikynä
pisaroituu ja on erittäin helppo poistaa pinnalta. Useimmiten pelkkä pyyhintä kostealla rievulla
riittää, mutta vaikeissa tapauksissa voidaan käyttää voimakkaampia puhdistusmenetelmiä, kuten
painepesua tai liuottimia, tilanteen niin vaatiessa. Näillä menetelmillä ei ole vaikutusta keraamiin
eikä tyypillistä graffitinpoisto ongelmaa, maalin imeytymistä alusrakenteen huokosiin, enää esiinny.
Normaalisti liuottimet vain levittävät ja sotkevat, pikemmin kuin puhdistavat töherryksiä. Kun pinta
on suojattu keraamilla, töherrykset jäävät pinnoitteen päälle josta ne voidaan helposti poistaa.

Alustan vaatimukset
Novoc kirkaspinnoite sopii lähes kaikille alustoille. Se on tällä hetkellä markkinoiden ainoa
keraaminen kirkaspinnoite joka kuivuu matalassa lämpötilassa. Tämä mahdollistaa arkojenkin
pintojen käsittelyn. Kirkaspinnoitteita on saatavana useita kiiltoasteita, täysin matasta kiiltävään.
Koska pinnoitus tapahtuu pääasiassa ruiskuttamalla, emme suosittele sitä käytettäväksi
lasipinnoille optisten ominaisuuksien takia. Erittäin sileillä alustoilla pohjusteen käyttö voi olla
tarpeen riittävän tartunnan aikasaamiseksi.

Kestävyys
Novoc kirkaspinnoite on pitkäaikainen ratkaisu suojausongelmiin. Pinnoitteen kuivuttua sitä ei voi
poistaa muutoin kuin mekaanisesti hiomalla. Edes maalinpoistoaineet tai liuottimet eivät tehoa
pinnoitteeseen, joten töherrysten poiston jälkeen suojapinnoitusta ei tarvitse uusia. Kaikki Novoc
keraamit sisältävät UV-suojan joka estää pinnoitteen kellastumisen ja suojaa samalla myös alustaa
haalistumiselta.

Novoc keraaminen kirkaspinnoite on paras valinta kun halutaan kestävä ja tehokas suojaus
töhertelylle alttiille kohteille.
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