Τεχνικό Φυλλάδιο

ISOMAT GRAFFITI REMOVER
Καθαριστικό ρύπων graffiti
Ιδιότητες
Το ISOMAT GRAFFITI REMOVER είναι ένα
ισχυρό καθαριστικό για απομάκρυνση ρύπων από
graffiti όπως spray, μαρκαδόροι κλπ.

Πεδία εφαρμογής
Χρησιμοποιείται για καθαρισμό επιφανειών, όπως
μέταλλο, γυαλί, μάρμαρο, πέτρα, σκυρόδεμα,
εμφανής τοιχοποιία κλπ.

Συσκευασία
Δοχεία 0,7 l & 4 l.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση
36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής,
αποθηκευμένο
στην
αρχική,
σφραγισμένη
συσκευασία σε χώρους προστατευμένους από
υψηλές θερμοκρασίες (<+30C).

Παρατηρήσεις

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε βαμμένες
επιφάνειες, κατόπιν δοκιμής.


Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόχρωση:

διάφανο

Πυκνότητα:

1,03 kg/l

Τρόπος χρήσης
Εμποτίζουμε ένα σφουγγάρι με το ISOMAT
GRAFFITI REMOVER και καθαρίζουμε την
επιφάνεια φορώντας γάντια προστασίας. Αν
χρειαστεί, επαναλαμβάνουμε και στο τέλος
ξεπλένουμε την επιφάνεια με καθαρό νερό.
Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο του graffiti
και από την απορροφητικότητα της επιφάνειας.




Κατά την εφαρμογή του ISOMAT
GRAFFITI REMOVER σε κλειστούς
χώρους θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα
για τον καλό αερισμό τους.
Το κάπνισμα και η χρήση φλόγας κατά τη
χρήση του θα πρέπει να αποφεύγονται.
Πριν τη χρησιμοποίηση του υλικού,
συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς
χρήσης, που αναγράφονται στην ετικέτα
του προϊόντος.

Μετά τον καθαρισμό και αφού η επιφάνεια έχει
στεγνώσει εντελώς, συνιστάται η προστασία της με
την ειδική διάφανη βαφή προστασίας από graffiti
ISOMAT AG 80-2K. Η βαφή ISOMAT AG 80-2K
αποτρέπει τη διείσδυση των βαφών graffiti στο
υπόστρωμα και δεν καταστρέφεται από τη χρήση
του καθαριστικού ISOMAT GRAFFITI REMOVER.
Κατά συνέπεια, οι επιφάνειες προστατεύονται
αποτελεσματικά για πολύ μεγάλο διάστημα.
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Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

