GRAFFITIREMOVER GEL
OPIS IZDELKA
GRAFFITIREMOVER GEL GEL je gelirano, močno čistilno sredstvo za odstranjevanje grafitov in barve predvsem na mineralnih
površin.

UPORABA
GRAFFITIREMOVER GEL je primeren za odstranjevanje barve in grafitov na poroznih in trdih površinah, kot so granit, kamen,
marmor, apnenec, skrilavec, beton, zidarske in anorganske barve. Uporabno tudi za trde površine, kot so kovina, steklo, obdelan les, klinker, glazirane ploščice in nekatere plastike, ne glede na vreme.

ZNAČILNOSTI
• Biološko razgradljiv
• Primeren za odstranjevanje izdelkov na osnovi olja
• rimeren za uporabo na več vrstah površin
• Čisti hitro in učinkovito (tudi v hladnih razmerah)
• Gelu podobna snov (preprečuje nepotrebne izgube)

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Modra

Vonj: 		

Blago

Specifična teža:

0,98 kg / l

Vsebuje: 		

Topila

PAKIRANJE
10 l

NAVODILA ZA UPORABO
Ne razredčite GRAFFITIREMOVER GEL in s čopičem nanašajte na površino. Čistilno sredstvo pustite delovati od 20 do 60
minut (pri nizkih temperaturah se podaljša čas izpostavljenosti), nato pa odstraniri z visokim tlakom in vročo vodo, 150
barov in okoli 90°C, izkoristek vode 15-20 l / min. in razpršilnega kota razpršilca med 15°C - 25°C. Opomba: orodje
očistite takoj s čisto vodo po uporabi.

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

TEORETIČNA PORABA
Poraba je odvisna od poroznosti površine in vrste grafita 0,5-1,0 l/m².
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SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni neodprti embalaži, rok trajanja najmanj 24 mesecev. Shranjujte v hladnem, suhem in brez zmrzali prostoru.

VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerne zaščitne rokavice, 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 vode ali mleko, ne izzvati bruhanja in se takoj posvetovati z zdravnikom.

Označevanje
Zdravju

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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