GRAFFITIREMOVER WIPES
PRODUCTOMSCHRIJVING
GRAFFITIREMOVER WIPES zijn reinigingsdoekjes voor het verwijderen van graffiti, verf, balpen en stift van gladde, niet poreuze oppervlakken.
TOEPASSING
GRAFFITIREMOVER WIPES zijn reinigingsdoekjes voor het verwijderen van kleine graffitivlakken, stift, balpen en verse spuitbussenverf
van gladde, niet-poreuze ondergronden. Effectief, door eenvoudig het benodigde doekje af te scheuren en het oppervlak te reinigen.
GRAFFITIREMOVER WIPES zijn niet geschikt voor plexiglas. Gebruik daarvoor GRAFFITIREMOVER EXTRA LITE.

EIGENSCHAPPEN
• Biologisch afbreekbaar
• Zeer handzaam
• Gebruiksvriendelijk

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

Niet van toepassing
Oplosmiddel
Niet van toepassing
Ca. 8
Butoxyethanol en Triethanolamine
97oC

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
GRAFFITIREMOVER 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 WIPES stevig op de ondergrond wrijven om het oppervlak te reinigen. Altijd naspoelen met schoon water om het
reinigingseffect te neutraliseren. GRAFFITIREMOVER WIPES niet op gevoelige oppervlakken laten liggen. geschilderde en gevoelige oppervlakken zonodig testen alvorens te reinigen.
N.B.: de werking van de GRAFFITIREMOVER WIPES wordt geneutraliseerd middels water.
VERPAKKING
Bus met 50 doekjes.
THEORETISCH VERBRUIK
Niet van toepassing.
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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 in verband met uitdroging van de huid. Handschoenen na verwerken schoonspoelen met
water.
ETIKETTERING
Waarschuwing. Kan huidirritatie en ernstige oogirritatie veroorzaken.

GHS07

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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