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GRAFFITI EEMALDAJA

Kasutusvaldkond

Eeltöö

Värvimine

Koostis

Kuivjääk, %

Viskoossus, V3-6 mm

Tihedus

pH, 10%

Töövahendid

Kulu

Ootamisaeg

Ohutusnõuded

Pakend

40 - 45 sek.

1,00 -1,01 kg/L

 Pintsel, rull . Töövahendid puhastada veega ja seebiga.

2 aasta. Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril < 30 0C. 
Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

Xi-kahjulik. Tuleohtlik vedelik ja aur. Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel. Põhjustab tugevat silmade 
ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või 
lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. 
Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/
kuumadestpindadest. Mitte suitsetada. SILMA SATTIMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

   
Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida 
kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda 
ohtlike jäätmete kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. 
Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete 
kogumispunkti.

ÜHEKOMPONENTNE GRAFFITI EEMALDAJA

1 L; 2,5 L; 25 L

5 - 60 min.

                  7,8 - 8,2
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Tiksotroopne lahustibaasil graffitite eemaldusvahend. Puhastamiseks nt; looduslikult kivilt, betoonilt, telliselt, krohvilt, 
skulptuuridelt, metallilt ja erinevaltelt arhitektuurilistelt ehituselt.

spetsiaalne lahusti ja piirituse segu, < 5% mitteonogene PAA

3 - 3,5

Pind peab olema kuiv ja puhas. Sobiv temperatuur + 10 0C .... + 30 0C. 

Sega eemaldusvahend hoolikalt enne kasutamist. Mitte lahustada! Pintselda või pritsi pinnale, jäta 5 - 60 min. 
mõjuma. Vajadusel lisa ainet, hoia pind märg. Siledalt pinnalt pühi lapiga; ebatasastpinda küüri harja või nuustikuga. 
Loputa veega puhtaks; poorset kivipinda pese survepesuriga. Vajadusel korda toimingut lastes pinnal enne kuivada. Ära 
unusta pinda loputada veega! Kui “Graffiti Eemaldaja 100 GEL” ei puhastab hästi, siis kasutage “Graffiti Eemaldaja 200
GEL” või “Graffiti Eemaldaja 300 GEL”. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks!!!

Säilitamine

Ettevaatust!

2 - 10 m2/L




