
DESCRIERE

GRAFFITI REMOVER este un gel formulat pentru
îndepărtarea urmelor de email şi lac de pe suprafeţe
pietroase naturale şi artificiale, conglomerate din ciment,
cărămizi.
Aplicarea sa este uşoară şi rapidă.
Produsul nu poate fi aplicat pe suprafeţe decorate cu
vopsea deoarece deteriorează aspectul estetic al
acestora.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:
Suporturi pietroase naturale şi artificiale, conglomerate din
ciment şi cărămizi nevopsite.
Atenţie la suprafeţele din material plastic: detergentul le
poate distruge.

CARACTERISTICI TEHNICE

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

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- - - - -

INDICAŢII PENTRU APLICARE

- Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Diluţie: pregătit pentru utilizare.
- Nr. straturi: se aplică 1 sau mai multe straturi până la
eliminarea completă a produselor de vopsire aplicate.
- Aplicaţi cu pensula un strat gros de produs pe graffiti şi
lăsaţi să acţioneze timp de 20-40 minute, după care
îndepărtaţi cu un mijloc adecvat (perie, raşchetă) şi spălaţi
cu apă caldă din abundenţă.
- Eliminarea graffiti-urilor depinde mult de porozitatea
suportului; pe suporturile netede precum marmură şi granit
acestea sunt curăţate cu uşurinţă, însă pe suporturile cu
porozitate ridicată curăţarea poate fi dificilă, fiind necesară
chiar repetarea aplicării produsului GRAFFITI REMOVER
până la curăţarea totală.
- Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare,
cu apă.
- Consum indicativ: 4-5 mp/l pe suprafeţe netede. Se
recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul
respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2

ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Nu intră sub incidenţa Directivei Legislative 161/2006
În conformitate cu Directiva Europeană 1999/45/CE
produsul este etichetat după cum urmează:
Iritant pentru ochi şi piele.
Evitaţi contactul cu ochii.
În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă
şi consultaţi un medic.
Utilizaţi mănuşi adecvate.
În caz de înghiţire, consultaţi imediat un medica,
prezentându-i recipientul sau eticheta.
A nu se păstra la îndemâna copiilor.
Nu aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare.
Produsul trebuie transportat, utilizat şi stocat conform
normelor de igienă şi siguranţă în vigoare. După utilizare,
nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi
resturile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri
speciale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de
siguranţă.

REZUMAT DE CAPITOL

Detergent pentru eliminarea graffiti-urilor
Pe suprafeţe cu graffiti se aplică detergentul GRAFFITI
REMOVER cod 7780001 în mai multe straturi până la
eliminarea completă a graffiti-urilor.
Furnizare şi punere în lucru a materialului € ................. per
mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din
fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât
condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm
întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte.
Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaţii
tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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