
GRAFFITI REMOVER
DETERGENT PENTRU ÎNDEPARTAREA GRAFFITI-URILOR

cod 7780001

DESCRIERE

GRAFFITI REMOVER este un gel formulat pentru îndepartarea
urmelor de email si lac de pe suprafete pietroase naturale si
artificiale, conglomerate din ciment, caramizi.
Aplicarea sa este usoara si rapida.
Produsul nu poate fi aplicat pe suprafete decorate cu vopsea
deoarece deterioreaza aspectul estetic al acestora.

INDICATIIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:
Suporturi pietroase naturale si artificiale, conglomerate din
ciment si caramizi nevopsite.
Atentie la suprafetele din material plastic: detergentul le poate
distruge.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,09±0.05 Kg/l a 20 °C
- Aspect: gel

PREGATIREASUPORTULUI

- - - - -

INDICATIIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Dilutie: pregatit pentru utilizare.
- Nr. straturi: se aplica 1 sau mai multe straturi pâna la
eliminarea completa a produselor de vopsire aplicate.
- Aplicati cu pensula un strat gros de produs pe graffiti si lasati
sa actioneze timp de 20-40 minute, dupa care îndepartati cu un
mijloc adecvat (perie, rascheta) si spalati cu apa calda din
abundenta.
- Eliminarea graffiti-urilor depinde mult de porozitatea
suportului; pe suporturile netede precum marmura si granit
acestea sunt curatate cu usurinta, însa pe suporturile cu
porozitate ridicata curatarea poate fi dificila, fiind necesara chiar
repetarea aplicarii produsului GRAFFITI REMOVER pâna la
curatarea totala.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu
apa.
- Consum indicativ: 4-5 mp/l pe suprafete netede. Se recomanda
efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a
determina consumul real.

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura
adecvata: 2 ani.

INDICATIIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006
În conformitate cu Directiva Europeana 1999/45/CE produsul
este etichetat dupa cum urmeaza:
Iritant pentru ochi si piele.
Evitati contactul cu ochii.
În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si
consultati un medic.
Utilizati manusi adecvate.
În caz de înghitire, consultati imediat un medica, prezentându-i
recipientul sau eticheta.
A nu se pastra la îndemâna copiilor.
Nu aruncati resturile în reteaua de canalizare.
Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor
de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati
recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce
complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii
suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Detergent pentru eliminarea graffiti-urilor
Pe suprafete cu graffiti se aplica detergentul GRAFFITI
REMOVER cod 7780001 în mai multe straturi pâna la
eliminarea completa a graffiti-urilor.
Furnizare si punere în lucru a materialului € ................. per mp.
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