
Technický list

ISOMAT GRAFFITI REMOVER 

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.

Odstraňovač graffiti
     Popis

ISOMAT GRAFFITI REMOVER je silný prostriedok 
na odstraňovanie graffiti, ktorý bol vyvinutý na 
odstraňovanie stôp graffiti z väčšiny  stavebných 
povrchov spôsobennými sprejovými farbami, 
fixkami atď.

     Oblasť použitia

Používa sa na odstraňovanie graffiti na rôznych 
povrchoch ako je kov, sklo, mramor, kameň, betón, 
pohľadové murivo atď. Vhodný aj na maľované 
povrchy – najskôr odskúšajte na nenápadnej časti 
plochy.

Technické údaje

Farba: Transparentná
Hustota: 1.03 kg/l 

Aplikačný postup

Namočte špongiu do ISOMAT GRAFFITI 
REMOVER a jemne ju rozotrite po povrchu v 
ochranných rukaviciach. V prípade potreby 
opakujte. Nakoniec povrch opláchnite čistou 
vodou. 

Spotreba závisí od typu graffiti a 
nasiakavosti povrchu.

Po čistení – za predpokladu, že je povrch úplne 
suchý – sa odporúča ochrániť povrch so 
špeciálnym, transparentným, polyuretánovým 
lakom na ochranu povrchov pred graffiti ISOMAT 
AG 80-2K. ISOMAT AG 80-2K zabraňuje 
prenikaniu graffiti do podkladu a nie je ovplyvnený 
použitím ISOMAT GRAFFITI REMOVER. Vďaka 
tomu sú povrchy dlhšie chránené.

   Balenie

ISOMAT GRAFFITI REMOVER sa dodáva v0,7 l a 
4 l baleniach.

 Skladovanie

36 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní 
v originálnych uzavretých baleniach a na 
miestach, ktoré sú chránené pred vysokými 
teplotami (<+30°C).

Poznámky

•

•

V prípade použitia ISOMAT GRAFFITI
REMOVER v interiéri je potrebné
zabezpečiť dostatočné vetranie.
Počas aplikácie produktu je potrebné sa
vyhnúť fajčeniu a používaniu ohňa.

• Pred použitím si prečítajte bezpečnostné
pokyny uvedené na obale.
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