
KTX 07 - Permanentná ochrana proti graffiti v prevedení matnom a lesklom. 

 

Následná graffiti možné odstrániť iba vodou!  
 

POPIS: 
Jednozložkový bezfarebný náter na báze syntetických organo-
silikónových polymérov určený pre ochranu povrchov pred graffiti. 
Vďaka silnému "proti-prilnavému" účinku je ťažké, alebo až nemožné 
priľnutie aj plagátov, samolepiek a lepiacich pások. 
Má výbornú priľnavosť a je ľahko roztierateľný. Je rýchloschnúci, 
tvrdne pôsobením vzdušnej vlhkosti. 
Ošetrený povrch je chránený voči sprejovým farbám a väčšine 
komerčne dostupných fixiek, atramentu, vtáčím výkalom, hline, kyslým 
dažďom, vlhkosti, plagátom, samolepkám a lepidlám. 
Ochranný film KTX 07 zabraňuje farbám, pigmentom a lepidlám 
vniknutiu do ochrannej vrstvy a redukuje ich priľnavosť vytváraním 
ľahko odstrániteľných zrazenín. 
KTX 07 obsahuje konzervačné látky a UV-filtre, vďaka ktorým chráni 
farebnú stálosť podkladu. Je paropriepustný. Zabraňuje prenikaniu 
vody a nežiaducich látok do podkladu. 
Štruktúra povrchov zostáva zachovaná. 
 

OBLASŤ POUŽITIA: 
KTX 07 môže byť použitý na hladké, ale aj porézne povrchy 
stavebných materiálov ako sú tehly, betón, prírodné kamene, omietky, 
väčšina farebných náterov, prefarbené omietky. Lesklá varianta 
vykazuje nižšiu priľnavosť na hladkých nenasiakavých povrchoch - pri 
aplikácii na týchto podkladoch použite Primer PX 07. Použitie PX 07 
odporúčame aj na nasiakavých materiáloch - znižuje nasiakavosť 
podkladu a predchádza alebo minimalizuje vznik "mokrého" efektu.  

 

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA PODKLAD: 
Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený prachu a nečistôt. Nové 
podklady musia byť suché a vyzreté. Zvyšky čistiacich prostriedkov 
môžu mať vplyv na priľnavosť KTX 07 a jeho deklarované vlastnosti, 
preto musí byť z povrchu úplne odstránené. 
Miesta, ktoré nemajú byť ošetrené náterom, chráňte vhodným 
zakrytím. 
Aplikačná teplota podkladu je u KTX 07 v rozmedzí + 5 °C až + 30 °C 
Dôležité: pred nanesením ochranného náteru - rozpúšťadlová fasádna 
farba musí schnúť minimálne 8 dní, fasádna farba rozpustná vo vode 
aspoň 3 dni, prefarbené omietky 3 týždne. 
 

NÁRADIE: 
KTX 07 možno nanášať valčekom, striekaním alebo štetcom (podľa 
hrubosti povrchu). Pri nanášaní valčekom použite valček na hrubé 
podklady, šírka 20 cm s vlasom 18 mm. Valček nemožno po práci 
vymyť, počítajte s jednorazovým použitím.  
 

VLASTNOSTI: 
▪ vzhľad bezfarebný – sivý       ▪ obsah VOT 470 g / l 
▪ PH: 7                                      ▪ hustota 0,88/cm³ pri 20 °C 
▪ celkový podiel sušiny vo výrobku: 45-55 % 
Paropriepustnosť - vysoká, SD ≤ 0,1 m 
- doba schnutia: 6-7 hodín pri 20 °C 
- ochrana proti graffiti: už po prvých 7 hodinách po aplikácii 20 °C, 
úplná polymerizácie a vytvrdenie po 4 dňoch  
 

SKLADOVANIE: 
Výrobok je možné skladovať 1 rok v pôvodnom obale pri teplotách 5-
25 °C. Nevystavujte slnečnému žiareniu. 
 

DÔLEŽITÉ:  
Pretože aplikácie prípravku sú veľmi početné a odlišné, overenie 

všetkých nie je v možnostiach výrobcu. 

Rady, ktoré poskytujeme, majú odporúčajúci charakter. 

Zakaždým je treba voliť konkrétny postup až na základe výsledkov 

skúšky náteru na malej ploche povrchu, ktorý má byť ošetrený.  
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným 

použitím výrobku. 

 NÁVOD NA POUŽITIE: 
Kanister pred aplikáciou dôkladne pretrepte a po naliatí do aplikačného 
vedra dobre premiešajte a nechajte 2 minúty odstáť. Pri dlhšie trvajúcej 
aplikácii premiešavajte náter každých 30 minút. Po odliatí potrebného 
množstva kanister dobre uzatvorte (náter polymerizuje v reakcii so 
vzdušnou vlhkosťou). Nespotrebovaný náter prelejte z kanistra do 
menšej nádoby, ktorú náter zaplní a opäť ju dobre uzavrite, aby pri 
skladovaní nevysychal. 
Odliate množstvo náteru do aplikačného vedra spotrebujte do 2 hodín 
(pri +20 °C). 
Odporúčame aplikáciu jednej vrstvy základného náteru PX 07 Primer a 
po 24 hodinách nanesení 2 vrstiev KTX 07. Druhá vrstva KTX 07 sa 
nanáša, až je prvá vrstva suchá (cca po 4 hodinách pri +20 °C). 
Náter musí byť nanesený rovnomerne na celú plochu, aby došlo k 
zakrytiu všetkých nerovností a prasklín v štruktúre materiálu. 
Nedokonalé natretie spôsobí problémy pri odstránení následných graffiti. 
Úplné vyschnutí náteru nastáva pri +20 °C po 6 - 7 hodinách. Ak sa 
nestihne aplikácia druhej vrstvy v jednom dni, možno ju bez problémov 
vykonať nasledujúci deň. 
 

SPOTREBA: 
Spotreba závisí od podmienok počas aplikácie, spôsobe aplikácie, 
drsnosti a nasiakavosti povrchu a stratách počas aplikácie. Výdatnosť 
náteru sa pohybuje medzi 6 a 15 m

2
/ l. 

• Spotreba základného náteru PX 07 Primer - do 12 m
2
/l (1 vrstva) 

• KTX 07 – porézny, stredne nasiakavé povrchy - 8 - 10 m
2
/l (2 vrstvy) 

                - porézny, veľmi nasiakavé povrchy - 6 - 8 m
2
/ l (2 vrstvy) 

           - nenasiakavé hladké povrchy - 10 - 12 m
2
/l (2 vrstvy) 

 

ODSTRÁNENIE NÁSLEDNÝCH GRAFFITI: 
- až 100-krát Z JEDNÉHO MIESTA BEZ NUTNOSTI OBNOVOVANIA 

OCHRANNÉHO NÁTERU (záleží od drsnosti povrchu a hrúbke 
naneseného ochranného filmu) 

1) HLADKÉ POVRCHY: 
Postriekajte graffiti vodou a vlhkou handrou alebo špongiou ho 
odstráňte. Proces odstraňovania možné urýchliť použitím jemného 
čistidlá - tekutým mydlom alebo prípravkom na umývanie riadu. 
2) HRUBÉ A POROVITÉ POVCHY: 
Pomocou mäkkej kefky a vody s jemným čistidlom (tekuté mydlo alebo 
prípravok na umývanie riadu). Odstraňovanie graffiti z väčších plôch 
môže byť vykonané pomocou vysokotlakových čističov - tryskou 
s plochým lúčom s max. teplotou vody +40 °C a tlakom max. 80 barov.  
3) ODSTRAŇOVANIE PLAGÁTOV A LEPIDIEL: 
Plagáty, lepiace pásky a samolepky odpadnú z povrchu po chvíli samy 
v dôsledku fúkania vetra, dažďom alebo môžu byť odstránené ručne. 
Tie, ktoré sú založené na špeciálnych lepidlách, môžu byť odstránené 
tlakovou vodou s teplotou do +40 °C a tlaku do 70 barov. 
 
Poškodenie ochrannej vrstvy nastane použitím tlaku vody cez 90 barov 
alebo rotačnou tryskou, alebo silným drhnutím náteru. Použitie silných 
odstraňovačov graffiti na báze rozpúšťadiel poškodzuje ochrannú vrstvu 
a znižuje počet cyklov možného odstránenie graffiti.  

  

ODSTRÁNENIE OCHRANNÉHO NÁTERU KTX 07: 
Ak chcete odstrániť ochranný náter KTX 07, použite tlak vody cez 
90 barov a teplotu presahujúcu +100 °C. U fasádnych farieb a 
štruktúrovaných omietok dôjde pri odstraňovaní k porušeniu podkladu. 

BALENIE :  
Výrobok je dodávaný v plastových nádobách pre jednorazové použitie 
s obsahom 1 lt a 5 lt. 
 

  

 

   Výhradní zastoupení v ČR :  BIOTEC a. s. , Náměstí  47,  517 24  BOROHRÁDEK 
   telefon : +420 494 381105,  fax : +420 494 381093,  e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz 

 

Kat. č.: 5911, 5912 
Spracované v máji 2015  

Vyrábí : PHSC Systemy Czyszcace Sp. Z o. o., ul. Droga Debí 29, Poznań 

 

mailto:biotec@biotec.cz

