GRAFFITIREMOVER GEL STRONG
PRODUCTOMSCHRIJVING
GRAFFITIREMOVER GEL STRONG is een zeer sterke licht pasteuse verwijderaar voor stift, viltstift, verf en schaduwen van poreuze en
niet-poreuze ondergronden.
TOEPASSING
GRAFFITIREMOVER GEL STRONG bevat een booster voor een optimaal resultaat. verwijderd stift, viltstift, verf en aniline pigmenten op
zowel poreuze, als gladde niet-poreuze ondergronden zoals metaal en schilderwerk.

EIGENSCHAPPEN
• Geschikt voor vele soorten ondergronden.
• Werkt snel en effectief

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

Bruin/zwart
Kenmerkend
0,99 kg/liter
Ca. 14
Oplosmiddelen
>60oC

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
GRAFFITIREMOVER GEL STRONG kan onder alle droge weersomstandigheden worden toegepast. Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen.
GEBRUIKSAANWIJZING
GRAFFITIREMOVER GEL STRONG niet verdunnen. voor gebruik op niet-poreuze ondergronden: bij verwerking GRAFFITIREMOVER GEL
STRONG aanbrengen met een droge, schone doek. gedurende 5 - 30 minuten laten inwerken, afhankelijk van temperatuur en soort te verwijderen graffiti. steeds een nieuw schoon deel van de doek gebruiken en niet opnieuw over opgeloste graffiti wrijven. Poets de resten van
GRAFFITIREMOVER GEL STRONG weg. vervolgens het geheel afwassen met water. Eventueel behandeling herhalen. Op poreuze
ondergronden: Aanbrengen met een kwast of borstel en 15 min. tot 4 uur laten inwerken. vervolgens onder hoge druk (afhankelijk van
de ondergrond) met heet water (ca. 90°C) afspuiten.
VERPAKKING
5l
THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik 0,2 - 0,5 l/m². verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en de aard van de graffiti.
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OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. opslaan op een droge, koele en goede geventileerde vorstvrije
plaats.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht. Aanraking met de ogen en de 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 opwekken, deskundig medisch advies
inwinnen.
ETIKETTERING
Waarschuwing. Corrosief. Kan ernstige huidirritatie en oogschade 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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