
FICHA TÉCNICA
PROTEGE MG

FICHA TÉCNICA  
SAG SUPER ANTI GRAFFITI

PROPRIEDADES

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS

EMBALAGEM

 Proteção de longa duração contra pichações e cartazes.
 Limpa grafti com água, sem removedor especial.
 Protege contra hidrocarbonetos, graxas e orgânicos.
 Protege contra produtos químicos ou biológicos de origem hídrica.
 Permite que o supecie respire.
 Boa resistência à abrasão.
 Excelente durabilidade com raios UV.
 Não tóxico.
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SAG SUPER ANTI GRAFFITI é um produto revolucionário anti-pichação. Fórmula mono componente 
de fácil aplicação pronto para uso. Protege a longo prazo para uma ampla variedade de superfícies contra 
pichação, canetas, marcadores, respingos de tintas de todos os tipos, bem como cola de cartazes, adesivos 
e manchas domésticas. SAG Super Anti Grafti  oferece proteção permanente para as superfícies tratadas. 
Resisti a ação do tempo por muito tempo, raios uv sem descascar ou amarelar como os produtos do 
mercado. A pichação é removida usando apenas água limpa, a uma lavadora de boa pressão, sem adição 
de produtos químicos de limpeza.  TECNOLOGIA ACQUA JET

Realize um teste preliminar em uma pequena área.
Aplique o produto em uma superfície limpa e seca, livre de poeira graxa 
Super Anti Grafti está pronto para uso: Não misturar ou diluir com outro produto.
Aplique o produto em apenas uma camada.  
Não aplique em excesso
Período de uso do produto após a abertura: 12 horas.
Secagem protegida: 4 horas.
Eciência ótima alcançada após 24 horas.

APLICAÇÕES

RENDIMENTO POR LITRO 

 Consumo depende da porosidade do material. 
Os seguintes valores são fornecidos para informação:

LIMPEZA DO SEU EQUIPAMENTO 
 Limpar ferramentas e equipamentos usados   imediatamente após o uso.

ARMAZENAMENTO 

 Armazanamento em local seco a uma temperatura entre 5 ° C e 30 ° C.

CÓDIGOS EAN/DUN

COMPOSIÇÃO

VALIDADE

 Derivado de organossilicio oligoméricos em solução solvente

24 meses a partir da data de fabricação, 
no original
Embalagem não aberta

FERRAMENTA UTILIZADA 

 1 LITRO - 5 LITRO - 20 LITROS.

 Pincel ou rolo

DURABILIDADE

5 anos ou aproximadamente 4 ciclos de pichação no mesmo ponto

Concreto, madeira, paredes lisas pintadas: 20 a 30 m²
Texturas, graato, tijolos e supercies porosas:15 à 20 m²
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DADOS TÉCNICOS

  SEGURANÇA
 Proteção respiratória: use um tipo PFF-2 máscara
 Proteção das mãos: Use luvas de borracha uorada.
 Proteção da pele: Use roupas de segurança adequadas.
 Proteção dos olhos: Use óculos de proteção herméticos
 Se ingerido: Não induza o vômito. Entre em contato
 médico ou especialista.

Rua: Rio Piquiri, 820 I Jd. Weissópolis I Pinhais/PR I CEP: 83322-010
Fone: (41) 3667-3942 I www.performance.eco.br 

CNPJ: 26.606.385/0001-29
sac@performance.eco.br

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com 
água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Informações Toxicológicas 
(CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia. 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
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Estado físico a 20 ° C: líquido viscoso
Cor: incolor
Odor: característico
pH: não aplicável
Ponto de inamação: 54 ° C
Ponto de ebulição [° C]: 100 ° C
Densidade: 0,98 ± 0,01
Solubilidade em água [vol / vol]: Não aplicável
VOC: 140 g / l *


