Technický List

GRAFFITI REMOVER
Špeciálny čistič na odstraňovanie graffiti
Popis

Balenie

GRAFFITI REMOVER je silný čistiaci
prostriedok na odstraňovanie graffiti zo
sprejov, fixiek, atď.
Použitie
Používa sa na čistenie mnohých povrchov,
ako je kov, sklo, mramor, kameň, betón,
murivo, atď.
Rovnako môže byť použitý aj na natreté
povrchy, ak chcete zmyť natretú farbu.

0.7 l alebo 4 l bandaska.
Životnosť/Skladovanie
36 mesiacov od dátumu výroby, pri
skladovaní v pôvodných uzavretých obaloch a
na miestach, ktoré sú chránené pred
vysokými teplotami (<+30°C).
Poznámky


V
prípade
použitia
GRAFFITI
REMOVER v interiéri je potrebné
poriadne vetrať priestor.



Počas aplikácie sa nesmie fajčiť ani
používať otvorený oheň v blízkosti
produktu.

Technické dáta
Farba:
Hustota:

transparentná
1.03 kg/l
Návod na použitie

Dajte si ochranné rukavice, namočte špongiu
v GRAFFITI REMOVER a očistite povrch.
Opakujte postup, kým nie je povrch čistý.
Nakoniec opláchnite povrch čistou vodou.
Spotreba je závislá
nasiakavosti povrchu.
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Po vyčistení - za predpokladu, že je povrch
úplne suchý - odporúča sa ochrániť povrch s
produktom ISOMAT AG 80 (špeciálny,
transparentný náter pre ochranu povrchov
pred graffiti). ISOMAT AG 80 zabraňuje graffiti
prenikať do povrchu. Tým je povrch a dlhšiu
dobu.
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Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti
ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez
záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný
pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

