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SMILING HOUSE 
WALL ANTIGRAFFITI 

Falfirka elleni védelem és falimpregnálás 
 
 
Jellemzők:  
A SMILING HOUSE WALL ANTIGRAFFITI egy kettős hatású szilikont és szerves 
viaszt tartalmazó emulzió. A rendszer egy önalapozó, hidrofobizáló, és egy eltávolítható, 
lemosható fedőréteget képez, mely alkalmas falfirkák (graffiti) elleni védelemre.  
 

Külső megjelenés fehér, tejszerű 
Hatóanyag 
tartalom 

kb. 40 s% 

Sűrűség 25 oC-on kb. 1 g/cm3 

Lobbanáspont >100 oC 
pH kb. 6 
Oldószer  víz 
Viszkozitás  kb. 100 mm2s-1  

 
- egykomponensű rendszer 
- sokféle építőanyagon hatásos 
- az épület felületén csekély változásokat okoz (viaszos fénnyel látja el) 
- időjárási hatásnak ellenáll 
- hidrofób 
- vízgőzáteresztő 
- vizes rendszer, környezetre nem ártalmas 
- vízzel eltávolítható 
A termék speciális összetétele folytán a kismolekulájú szilikonok a viaszfelülethez tapadnak, 
ezáltal biztosított annak jó időjárás-állósága és a védett falazat lélegző képessége. 
 
Alkalmazás: 
A SMILING HOUSE  WALL ANTIGRAFFITI a falfirkák ellen nyújt hatásos védelmet 
szívóképes ásványi építőanyagok felületén, mint pl. beton, tégla, mészhomokkő, terméskő, 
műkő, vakolat. A nagyon porózus, durva felületeken a SMILING HOUSE  WALL 
ANTIGRAFFITI hatékonyságát előzetes, beható vizsgálatokkal kell megállapítani. 
 
Tárolás: 
A SMILING HOUSE WALL ANTIGRAFFITI eredeti, zárt edényben 24 hónapig, vagy 
hígított formában 9 hónapig, 0-30 oC között, napfénytől távoltartottan eltartható a címkén 
feltüntetett dátumtól, vagy a hígítási időponttól számítottan. 
 
Feldolgozás: 
A SMILING HOUSE  WALL ANTIGRAFFITI vízzel 1:2 – 1:4 súlyarányban kell hígítani. 
Minél porózusabb a felület, annál nagyobb hígítást kell alkalmazni.  
Horváth mészkő esetében 1:3 arányú koncentrátum-víz hígítást javaslunk. Az anyagot 
ajánlatos ráfolyatással, ecsettel vagy nagycseppes permetezéssel, locsolással (az anyag 
folyjék meg a felületen) a kezelendő felületre két rétegben felhordani. A második réteget 
minden esetben az első réteg megszáradása előtt kell felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)! 
A felhordáskor a felületen megfolyt anyagot gondosan el kell hengerelni, mert a termék 
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viasztartalma hamar megülhet a felületen. A nem megfelelően felhordott, és elegyengetett 
anyag a felületen foltosodást okozhat. A kezelendő felületnek tisztának és teljesen száraznak 
kell lennie. Tisztítás után a felület teljes kiszáradása száraz időben 4-5 nap. Az 
anyagszükséglet a felület szívóképességétől függ (kb. 0,1 – 1 l/m2) 
A termékre a hatékonyságot grafiti elleni védelem szempontjából az első mosásig vállaljuk.  
 
A graffiti eltávolítása:  
Forró vízzel vagy gőzzel tisztíthatjuk a szennyezett felületet. Előnyös nagynyomású 
tisztítóberendezés használata (pl. 90 oC, 20 bar). A tisztítás után a védőréteget ismét fel kell 
hordani! Míg a mosással csak a grafiti elleni védőréteget mossuk le a szennyező 
festékréteggel együtt, addig a szer a falban kialakított hidrofóbizáló hatását nem veszíti el. 
 
Kiadóssági táblázat SMILING HOUSE  WALL ANTIGRAFFITI termékre 
 

Építőanyag 
megnevezése 

Felhasználandó mennyiség  
(liter/m 2)                          (ha 
tömény az anyag akkor az 

anyagszükséglet előírás szerűen 
hígított anyagra vonatkozik) 

SMILING HOUSE  
WALL ANTIGRAFFITI 

ajánlott hígítási arány 
Mészkő 0,40 – 1,00 1/3 

Terméskő 0,05 – 0,50 1/2 
Tufa 0,40 – 3,00 1/5 

Quartzit 0,05  – 0,20 1/2 

Gránit  0,02 – 0,10 1/2 
Márvány 0,03  – 0,15 1/2 

Beton 0,25 – 0,50 1/3 
Tégla 0,40 – 2,00 1/4 - 1/5 

Klinker 0,25 – 0,50 1/3 
Gázbeton 0,50 – 2,00 1/4 - 1/5 

Fuga 0,50 – 1,20 1/5 

Térkő 0,25 – 0,50 1/3 
Vakolt fal 0,4-1,00 1/4 

Égetett 
tetőcserépcserép 

Terracotta 1/75-ös, vizes 
hígításban      0,01-0,007 1/5 

Égetett 
virágcserép 

Terracotta Floverpoot 1 liter             
5 db   hagyományos méretű (Ø 18 

cm) virágcserép kezelésére 
elegendő. 1/5 
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SMILING HOUSE WALL ANTIGRAFFITI  
főbb referenciák 

 
 

1.Vámháztéri Piaccsarnok (Nagycsarnok), Budapest 
2. Petőfi híd budai hídfő, Budapest 
3. Erzsébet téri busz végállomás, Budapest 
4. Belvárosi aluljáró, Debrecen 
5. Egyetemváros, Debrecen 
6. Díszkút, Keszthely 
7. Kongresszusi Központ, Debrecen 
8. Művelődési Központ, Nagykanizsa 
9. Douglas Ház, Debrecen 
10. Egészségügyi Szakiskola, Miskolc 
11. Kossuth téri szoborcsoport, Debrecen 
12. Egyetem téri szoborcsoport, Debrecen 
 
 
 


