GRAFFITIREMOVER EXTRA LITE
OPIS IZDELKA
GRAFFITIREMOVER EXTRA LITE je zelo blago tekoče čistilno sredstvo za zelo občutljive površine.

UPORABA
GRAFFITIREMOVER EXTRA LITE je primeren za odstranjevanje barve, markerja in grafitov, zlasti za uporabo na zelo občutljivih
površinah kot so pobarvane površine in pleksiglas.

ZNAČILNOSTI
• Biološko razgradljiv
• Čisti in učinkovito čisti
• Za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem
• Primeren za občutljive površine in vse vrste pleksi stekla
• Lahko se uporablja tudi na poroznih površinah

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Rumena/rjava

Vonj: 		

Blag

Specifična teža:

0,92 kg / l

pH: 		

Cca. 6 - 8

Vsebuje: 		

Blaga topila

Plamenišče:

> 60°C

PAKIRANJE
5l

NAVODILA ZA UPORABO
Ne razredčite GRAFFITIREMOVER EXTRA LITE in nanesite odstranjevalec s čopičem ali PowerSponge gobico. Pustite delovati
5 - 15 minut in nato jih obrišite s krpo in redno obračajte krpo, tako da je vedno uporabljen čisti kos krpe. Ne drgnite, ko je
grafit raztopljen, ampak sperite z vodo. Če želimo hitro sušenje, lahko površino speremo s čistilom, kot je ISOPROPANOL.
Če ostanejo sence grafita, postopek ponovite. Raztopljen učinek se takoj ustavi z izpiranjem z vodo. To je lahko pomembno
pri barvanih površinah. Opozorilo: Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

POGOJI UPORABE
GRAFFITIREMOVER EXTRA LITE se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah. Ne uporabljajte pri neposredni sončni
svetlobi ali na vročih površinah. Nizke temperature lahko upočasnijo aktivnost odstranjevalca.

TEORETIČNA PORABA
Uporabite približno 0,2 do 0,5 l/m². Praktična uporaba je odvisna od poroznosti površine, debeline sloja in starosti grafita.
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SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni, neodprti, embalaži trajanje 24 mesecev. Shranjujte v hladnem, suhem in brez zmrzali.

VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerne zaščitne rokavice in zaščitna oblačila, zaščitna očala in zaščito obraza. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. V
primeru stika z očmi takoj sperite z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom. Po stiku s kožo sperite z milom in vodo.
Pri zaužitju, pijte vodo ali mleko, ne izzvati bruhanja in se posvetovati z zdravnikom.

Označevanje
Opozorilo. Lahko povzroči hudo draženje oči.

GHS07

OBVESTILO
Avgusta 2018
Ob objavi te izdaje so vse prejšnje publikacije neveljavne.
Navodilo je namenjeno vodilu za uporabo izdelka in odraža najnovejše znanje in tehnologijo. Ker je aplikacija zunaj našega vpliva, MAVRO Int. zavrača vso odgovornost glede
garancije in napačne uporabe izdelka, škode in neposredne škode. Aplikator ostane v celoti odgovoren glede uporabe, izbire izdelkov in rezultatov.
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