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ULOTKA INFORMACYJNA   

GRAFFITI Remover 
SPECJALISTYCZNY PRODUKT DO USUWANIA GRAFFITI 
 
 Rozpuszcza stare ślady farb oraz powłoki zabezpieczające przed graffiti 
 Nie wymaga stosowania gorąco-wodnej myjki ciśnieniowej 
 Działa szybko i skutecznie 
 Ulega biodegradacji 
 
 
 

ZASTOSOWANIE 
Produkt płynny na bazie rozpuszczalników do usuwania graffiti 
wykonanych za pomocą farb w spray’u oraz świeżych plam po farbach 
powstałych na powierzchniach tynków, elewacjach, betonie, cegłach, 
metalach.  
Nadaje się do zastosowania na powierzchniach porowatych, gładkich, 
zabezpieczonych, kruchych, delikatnych oraz nie odpornych na działanie 
gorącej wody pod ciśnieniem. Wydajność: 0,2 - 0,5 litr / m². 

SPOSÓB UŻYCIA 
1. Nanieś produkt w postacie nierozcieńczonej na powierzchnię 

natryskowo. 
2. Pozostaw na 2 do 3 minut (nie należy dopuścić do wyschnięcia). 
3. Przy użyciu delikatnej szczoteczki lub gąbki przetrzyj graffiti, 

odrywając je od powierzchni. 
4. Następnie zetrzyj odspojone lub rozpuszczone graffiti przy 

pomocy szmatki (w przypadku gładkich powierzchni), lub przy 
powierzchniach porowatych spłucz gorącą wodą 90°C pod 
ciśnieniem (50-150 bar). 

5. Na delikatnych materiałach spłucz odspojone lub rozpuszczone 
graffiti bieżącą woda pod niskim ciśnieniem za pomocą węża 
ogrodowego lub myjki ciśnieniowej. 

 
Uwaga: 
Przed użyciem należy dokonać próby na małej powierzchni, w 
niewidocznym miejscu, w celu sprawdzenia czy działanie produktu nie 
uszkodzi powierzchni.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Skład: 1,3-dioksolan ≥30%, dimetoksymetan,  
2-butoksyetanol 15-30%.  

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 
Gęstość przy 20˚C, g/cm³:  0,90 ± 0.5 
pH produktu:   7 ± 0.5 
Zdolność pianotwórcza:  Niska 
Termin ważności:   36 mies. 
Temperatura zamarzania:  < -20°C  

MAGAZYNOWANIE 
Magazynować z dala od niskich temperatur 
oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia,  
w temperaturze: od 5 do 35˚C. Pojemniki 
muszą posiadać oryginalne zamknięcia i 
etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

BIODEGRADOWALNOŚĆ 
Zawarte w produkcie związki powierzchniowo 
czynne spełniają kryteria biodegradowalności 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 
dotyczącym detergentów. 

INFORMACJE DODATKOWE 
Produkt do zastosowania profesjonalnego.  
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa 
zamieszczona na etykiecie i karcie 
charakterystyki produktu. 

OPAKOWANIE 
Butelka: 15 x 1 L kod: 11100001 
Kanister: 4 x 5 L kod: 11100005 
 


