GRAFFITI REMOVER
GEL TIL FJERNELSE AF GRAFFITI
varenr. 7780001
BESKRIVELSE
OPBEVARING
GRAFFITI REMOVER er et gelé-produkt til udendørs brug.
Produktet er fremstillet specielt til at fjerne maling fra
kunstige og naturlige sten, mursten, cement, og pudsede
overflader. GRAFFITI REMOVER har evnen til at trænge
ind i overfladen og fjerne malingrester. Det gør det muligt at
fjerne selv spraymaling. Den er nem og hurtig at bruge og
et særdeles effektivt produkt mod f.eks graffiti.

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C
Minimum opbevaringstemperatur: +5° C
Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato
ved opbevaring i uåbnet original emballage og under
egnede temperaturbetingelser.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED

BRUGSANVISNING
Dir. 2004/42/EF ikke relevant
Kan anvendes på:
Overflader af sten, mursten, marmor, granit, cement mv.
Vær opmærksom på plastmateriale, GRAFFITI REMOVER
kan beskadige dem.
Tidligere malede mineralske overflader, så længe malingen
er i ordentlig stand, klæber godt til overfladen, og kan
modstå efterfølgende rengøring. Det anbefales dog er
overmale graffitien med et nyt lag maling.
- I tilfælde hvor anti-graffiti behandling skaber for stor
forskel mellem behandlede og ikke behandlede overflader,
anbefales det at produktet påføres på geometrisk
afgrænsede områder for at gøre overfladerne harmoniske.
(adskil f.eks ved lister og kabler el. lign.)

Kan være irritable for øjne og hud. Undgå derfor at få
produktet i kontakt med øjne eller hud.
Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og
sikkerhedsregler.
Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i
henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed.
Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks
med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og
medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette
datablad.
Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.
Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs
sikkerhedsdatablad for yderligere information.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
SPECIFIKATION
Specifik Vægtfylde: UNI EN ISO 2811-1: 1,09 ± 0,05 kg/l
ved 20° C
Viskositet: Gel
FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

Påføres på tidligere forberedte overflader for at fjerne
uønsket graffiti.
GRAFFITI REMOVER varenr. 7780001
Påfør mindst 1 lag i mængder, der bestemmes af
underlaget absorption.

______
PÅFØRINGSVEJLEDNING
Overfladen der skal behandles, skal være tør
Værktøj: Børste
-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Fortynding: Klar til brug
Lag: Mindst 1 lag (Processen kan gentages til den ønskede
fjernelse er komplet)
Vejl. rækkeevne: 4-5 m²/l. Det anbefales at lave en test for
at udregne forbrug. ANVENDELSEP åfør rigeligt produkt
med en børste over området og lad det virke i 20-40
minutter.
Fjern derefter med et passende værktøj (børste, skraber)
og vask med rigeligt varmt vand.
Fjernelse af graffiti afhænger meget af overfladens
porøsitet. På glatte overflader som marmor og
granit, er rengøring let. Ved meget porøse overflader, kan
det vise sig sværere.
På porøse overflader kan det være nødvendigt at anvende
GRAFFITI REMOVER flere gange for at rense overfladen
fuldstændig.

SAN MARCO GROUP garanterer at informationerne i dette datablad
er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt
erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede
resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder
er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets
egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle
tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til
Technical Service på +39 041 4569322.

INDFARVNING
Ikke muligt.
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