
TINTAS EM PÓ 

ANTIGRAFFITI.

Proteja as superfícies de forma duradoura,

permitindo a limpeza repetida sem danificar

a tinta com a série ANTIGRAFFITI.
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ANTIGRAFFITI

POWDER COATINGS
by ST Powder Coatings

As tintas em pó da série UJ (poliuretanos sem emissões) e da série WJ (poliuretanos com

emissões de caprolactamo) são caracterizados por uma boa resistência atmosférica e uma boa

estabilidade térmica. Os filmes de tinta desta série de pós são caracterizados por uma alta densidade

de reticulação, o que permite uma remoção mais fácil desses graffiti com produtos de limpeza

adequados. Esta propriedade ANTIGRAFFITI deve-se à criação de uma barreira contra agressão

dos agentes químicos. No entanto, a mesma densidade de reticulação pode afetar negativamente a

flexibilidade das tintas, tornando-os quebradiços quando submetidos às deformações estáticas e

dinâmicas. As tintas em pó da série UG (poliuretanos sem emissões) e da série WG

(poliuretanos com emissões de caprolactamo) também se caracterizam por uma boa resistência

atmosférica e uma boa estabilidade térmica. Estas séries têm uma alta densidade de reticulação,

mesmo que inferior às séries UJ e WJ, o que permite equilibrar de forma ideal as propriedades

mecânicas e a resistência química dos objetos revestidos, incluindo as propriedades ANTIGRAFFITI.

Graffiti estão presentes na nossa sociedade

e representam um problema caro

que está aumentando continuamente.

Os governos locais e as empresas de transporte público gastam anualmente quantias consideráveis

de dinheiro para remover esses graffiti de prédios, móveis urbanos, comboios, metros e

autocarros. Os grafites geralmente são feitos com tintas spray e marcadores. Suas cores

podem penetrar profundamente no substrato. Mesmo usando os agentes químicos mais poderosos,

pode ser muito difícil removê-los, os resultados nem sempre são satisfatórios e às vezes os

limpadores também podem danificar o filme da tintas. A série ANTIGRAFFITI da ST Powder

Coatings oferece a resposta a este problema, oferecendo uma solução duradoura e permitindo a

limpeza repetida da superfície sem danificar a tinta.



Tintas em pó ANTIGRAFFITI  

pode ser usadas para revestir vários itens,

tanto para uso externo como interno.

As aplicações típicas são:

• luminárias

• persianas e portas de garagem

• portões

ANTIGRAFFITI POWDER COATINGS

ESTÃO DISPONÍVEIS NAS SEGUINTE VERSÕES:

UMA SUPERFÍCIE PINTADA COM ST Powder Coatings SÉRIE 

ANTIGRAFFITI POWDER COATING PROMOVE A REMOÇÃO DE 

GRAFFITI, PRESERVANDO SEU ACABAMENTO.

• persiana das lojas

• transportes públicos

• mobiliário urbano

A remoção dos graffiti é feita com agentes de limpeza adequados (os chamados removedores). No

mercado existem diversos produtos apropriados para este uso. Recomenda-se, no entanto, sempre

fazer um pequeno teste com o removedor de limpeza em uma parte escondida do produto pintado

para verificar tanto a eficácia do removedor de graffiti quanto sua compatibilidade com o filme de

tinta em pó.

O processo de limpeza é o especificado pelo fabricante do removedor. É necessário atentar para o

resíduo de graffiti removido, pois pode ser feito uma tinta tóxica e deve ser tratado com a devida

cautela. É altamente recomendável seguir sempre as instruções do fabricante do removedor.

SERIE

UG
Poliuretanos sem

emissão

UJ
Poliuretanos sem

emissão

WG

Poliuretanos com 

emissão de 

caprolactamo

WJ

Poliuretanos com 

emissão de 

caprolactamo

ACABAMENTO BRILHO COR

Liso
Brilhante e 

semi-brilho
Todas cores 

diponíveis

também

metalizados, 

bonderizados e 

trabsparentes.

Textura fina
Mate e semi-

mate

Textura grossa Brilhante



info@stpowdercoatings.com

+3351 220 944 229

CONTATE-NOS.

Para quaisquer questões 

relacionadas com tintas em pó,

nossa equipe está ao seu lado

para ajudá-lo e aconselhá-lo.


