GRAFFITIREMOVER EXTRA LITE
PRODUCTOMSCHRIJVING
GRAFFITIREMOVER EXTRA LITE is een zeer milde, vloeibare graffitireinigingen voor zeer kwetsbare ondergronden.
TOEPASSING
GRAFFITIREMOVER EXTRA LITE is geschikt voor het verwijderen van verf, stift en graffiti, speciaal voor toepassing op zeer kwetsbare
ondergronden zoals geschilderde oppervlakken, polycarbonaat en plexiglas.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•

Biologisch afbreekbaar
Reinigt snel en effectief.
Voor binnen en buiten gebruik.
Geschikt voor kwetsbare ondergronden en soorten plexiglas.
Ook te gebruiken op poreuze ondergronden.

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
Soortelijke gewicht:
pH: 		
Bevat: 		
Vlampunt:		

Geel/bruinachtig
Mild
0,92 kg/liter
Ca. 6 - 8
Milde oplosmiddelen
>60oC

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
GRAFFITIREMOVER EXTRA LITE is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken. Niet toepassen in direct zonlicht of op warme ondergrond. Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen.
GEBRUIKSAANWIJZING
GRAFFITIREMOVER EXTRA LITE niet verdunnen en aanbrengen met kwast, borstel of powerspons. 5 - 15 min. in laten werken en vervolgens met een doek afvegen en ondertussen de doek regelmatig draaien zodat er steeds een schoon stuk wordt gebruikt. Niet opnieuw
over opgeloste graffiti wrijven maar vervolgens afwassen met water. Als een snelle droging is gewenst kan het oppervlak worden afgewassen met een ruitenreiniger die Isopropanol bevat. is. Mochten er schaduwen achterblijven dan kan de behandeling worden herhaald. Het
oplossende effect wordt direct gestopt bij spoeling met water. Dit kan belangrijk zijn bij geschilderde oppervlakken.
NB. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water
VERPAKKING
5l
THEORETISCH VERBRUIK
Gebruik ca. 0,2 - 0,5 l/m². Het praktische gebruik is afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de laagdikte van de graffiti en de
ouderdom.
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OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking minimaal 24 maanden houdbaar. Opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag geschikte beschermende handschoenen en beschermende kleding, veiligheidsbril en beschermingsmiddel voor het gezicht.
Aanraking met ogen en huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch
advies inwinnen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. In geval van inslikken water of melk drinken, geen braken
opwekkenen en medisch advies inwinnen.
ETIKETTERING
Waarschuwing. Kan ernstige oogirritatie veroorzaken.
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UITGAVE
Mei 2018.
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden
buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en
gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.
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