
ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI

kód 7780001

GRAFFITI REMOVER

POPIS
 
GRAFFITI REMOVER je produkt vo forme gélu vytvorený
na odstraňovanie čarbaníc vyhotovených náterovými
hmotami z povrchov kamenných prirodzených i umelých,
betónových a tehlových konglomerátov. 
Jeho používanie je jednoduché a rýchle
Produkt nemôže byť použitý na plochy dekorované
náterovými látkami, pretože by poškodil estetický vzhľad.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Použiteľný na:
Podklady kamenné prirodzené i umelé, betónové a tehlové
konglomeráty nenatreté.
Pozor na materiály z plastických hmôt: čistiaci prostriedok
by ich mohol poškodiť.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,09±0.05 Kg/l
pri 20 °C
- Vzhľad: gel
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
- - - - - 
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Riedenie: pripravený na použitie.
- Počet vrstiev: nanášajú sa jedna alebo viac vrstiev až do
úplného odstránenia použitých náterových hmôt.
- Naniesť štetcom jednu výdatnú vrstvu produktu na nápisy
a nechať ho pôsobiť 20 - 40 minút, následne pristúpiť k
odstraňovaniu vhodným prostriedkom (kefa, škrabka) a
umyť výdatne teplou vodou.
- Odstránenie grafiti veľmi závisí od pórovitosti podkladu.
Na hladkých podkladoch ako je mramor a žula sa očistenie
vykoná ľahko, zatiaľ čo na podkladoch so zvýšenou
pórovitosťou sa môže ukázať ako ťažké, preto bude asi
nutné opakovať viackrát nanesenie prostriedku GRAFFITI
REMOVER až do dosiahnutia úplného očistenia.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
- Orientačná výdatnosť: 4-5 m2/l na hladkých podkladoch.
Je vhodné vykonať predbežnú skúšku na špecifickom
podklade na určenie spotreby.
 
ZAFARBENIE
 
- - - - - 
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak

je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal.
legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).
 
Používať produkt podľa platných hygienických a
bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly
roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a
spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky
do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov. 
 
HESLO TEXTU
 
Odstraňovač grafiti
Použitie na podklady počarbané od grafiti čistiaceho
prostriedku GRAFFITI REMOVER kód 7780001 vo
viacerých vrstvách až do úplného odstránenia grafiti.
Dodávka a pokládka materiálu € ................. na m2 
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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