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BIOKLEEN TÖHRYNPOISTO
Graffiti eltávolító lemosószer

TÍPUS Színtelen, vízhígítású lemosószer.

HASZNÁLAT A lemosószer hatékonyan oldja és eltávolítja a filctoll,
golyóstoll, sprayfesték, jelölőfesték, matrica és cipőnyom
okozta foltokat.

Felhasználható bármely festett vagy festetlen építési
felületen, például : tégla, klinkertégla, gipsz, beton, kő, fa,
márvány, cserép és fém felületeken is. A lemosószer az
anti graffiti lakkal kezelt felületekről még gyorsabban és
hatékonyabban távolítja el a foltokat és
szennyeződéseket.

MŰSZAKI ADATOK
Teljesen környezetbarát és biológiailag lebomló termék.

Kiadósság: 5-10 m2/l (0.1-0.2 m2/l) a felület nedvszívó
képességétől függően.

Felhasználási mód: Ecset, hengerlés, szórás.

Hígítás: Hígítás nélkül használható.

Szerszámtisztítás: Meleg vízzel, azonnal használat után a
felszerelést elmosni.

Szín: Színtelen.

Kiszerelés: 1 liter
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A felület előkészítése A frissen festett felületeteket hagyjuk megfelelően

kiszáradni és kikeményedni a tisztítás előtt. Az alkalmazás
során a levegő hőmérséklete min. 10 °C legyen.

Alkalmazás A  graffiti eltávolítószer felhasználásra kész állapotú,
hígítani nem szükséges. Nem feltűnő helyen célszerű
próbát végezni. Latex, akrilát, műanyag és egyéb festett
felületeken körültekintően használjuk mivel esetlegesen
megoldhatja a felület anyagát.

Felhordás Felhordható ecsettel, hengerrel és szórással.
Alkalmazzunk vékony rétegben mivel, a túl vastag réteg
károsíthatja a felületet.

Eltávolítás A feloldott szennyeződéseket öblítsük le azonnal. Öblítés
előtt nedvesítsük be a környező felületeket is, hogy
elkerüljük a foltosodást. Nedvesítsük be a járdákat és
egyéb felületeket is.

A graffiti lemosószerrel kezelt szennyeződés eltávolítható
kefével vagy jól megnedvesített ruhával. Majd jól öblítsük
le a felületet. Nagy felületeken használható
magasnyomású tisztítóberendezés 60-140 bar között a
felület anyagától függően. Végül tiszta vízzel öblítsük le a
felületet.

BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉSEK Amennyiben beltéren, vagy rosszul szellőző helyen

alkalmazzuk, gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről.

Az adatlapon lévő információ laboratóriumi teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A számok csak tájékoztató jellegűek
és függnek pl. a színtől és az anyag fényétől. Mivel az alkalmazási és felhasználási körülményekre befolyással nem bírunk,
ezért felelősséget csak az anyag minőségéért vállalunk, és garantáljuk, hogy a mi minőségellenőrzésünknek megfelel. A
használati utasítástól eltérő alkalmazásból eredő kárért és veszteségért felelősséget nem vállalunk. Az anyag minőségét az
ISO 9001 szabvány tanúsítja.
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