
         
 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта 
в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже 
определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на 
изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при 
които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт  

 

 

 
Техническа характеристика 

GRAFFITI REMOVER  

 

 

Специален почистващ препарат за премахване на 
замърсявания от графити 
 
 

Описание 
 
GRAFFITI REMOVER е силен почистващ 
препарат за премахване на замърсявания 
от графити, спрейове маркери и т.н.    
 

Области на приложение 
 
Използва се за почистване на различни 
повърхности, като метал, стъкло, мрамор, 
камък, бетон, открита зидария и т.н.   

Може да се използва и върху боядисани 
повърхности, но е необходимо да извърши 
предварителна проба за съвместимостта 
на продукта.  

 
Технически характеристики 

 
Цвят:   прозрачен 

Плътност:         1,03 kg/l 
 

 Указания за употреба 
 
За почистване на повърхностите се 
използва гъба напоена с GRAFFITI 
REMOVER. Носенето на защитни ръкавици 
е задължително. При необходимост, 
процедурата се повтаря. Накрая цялата 
повърхност се измива с чиста вода.  

Разход зависи от вида на графитите и 
поглъщаемоста на основата.  

Препоръчва се, след почистване и след 
като е напълно изсъхнала, повърхността да 
се защити със специално прозрачно 
покритие за защита срещу замърсяване от 
графити  ISOMAT AG 80, което не 
позволява на графитите да проникнат в 
дълбочина и е съвместим за употреба с 
GRAFFITI REMOVER. 

 
 

Като краен резултата повърхността е 
защитена за дълъг период от време.   
 

Опаковка 
 
0,7 l и 4 l опаковки. 
 

Срок на годност/Съхранение 
 
Срок на годност 36 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява 
неразпечатани опаковки, на места 
защитени от високи температури (<+30°C). 
 

Забележки 
 

 В случай на употреба на  GRAFFITI 
REMOVER във вътрешни 
помещения, е необходимо да се 
осигури подходящо проветрение.  

 Пушенето и използването на открит 
пламък по време на използване на 
продукта, трябва да се избягва.  

 Преди употреба, консултирайте се 
със съветите за употреба и мерките 
за безопасност, написани върху 
опаковката.  
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