
         
 

 
Datele şi instrucţiunile cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare-dezvoltare al companiei, 
ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care condiţiile 
din momentul utilizării lor sunt în afara controlului companiei noastre. Din acest motiv, este răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul 
este adecvat pentru aplicaţia prevăzută şi pentru condiţiile lucrării. Prezenta fişă tehnică anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. 

 

 

 

 

Fişă tehnică 

ISOMAT GRAFFITI 

REMOVER  

 

 

Agent de curăţare a suprafețelor afectate de graffiti 
 
 

Proprietăţi 
 
ISOMAT GRAFFITI REMOVER este un agent de 
curăţare puternic destinat îndepărtării de pe 
suprafețe  a acoperirilor tip graffiti,  spray-uri, 
markere etc. 
 

Domenii de aplicare 
 
Este utilizat pentru curăţarea suprafeţelor de metal, 
sticlă, marmură, piatră, beton, zidărie aparentă etc. 
Poate fi utilizat şi pentru suprafeţe vopsite, după o 
testare prealabilă. 

 

Caracteristici tehnice 
 
Culoare:   transparent 

Densitate:         1,03 kg/l 
 

Mod de utilizare  
 
Se înmoaie un burete în ISOMAT GRAFFITI 
REMOVER folosind mănuşi de protecţie şi se 
curăţă suprafaţa. Dacă este nevoie, se repetă 
operaţiunea, iar în final se clăteşte suprafaţa cu 
apă curată. 
Consumul depinde de tipul de graffiti şi de 
absorbanţa suprafeţei. 
După curăţare şi după ce suprafaţa s-a uscat 
complet, se recomandă protejarea acesteia cu 
vopseaua transparentă specială ISOMAT AG 80-
2K indicată pentru protejarea împotriva 
fenomenului graffiti. Vopseaua ISOMAT AG 80-2K 
împiedică pătrunderea vopselelor graffiti în suport 
şi nu poate fi deteriorată prin utilizarea agentului 
de curăţare ISOMAT GRAFFITI REMOVER. 
Drept urmare, suprafeţele sunt protejate eficient un 
timp îndelungat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ambalaj 
 
Recipiente de 0,7 şi 4 litri. 
 

Timp de viaţă - Depozitare 
 
36 de luni de la data fabricaţiei, depozitat în 
ambalajul iniţial sigilat, în spaţii protejate de 
temperaaturi ridicate (<+30C). 
 

Observaţii 
 
 Pe timpul aplicării produsului ISOMAT 

GRAFFITI REMOVER în spaţii închise vor fi 
luate măsuri pentru o bună aerisire a acestora.  

 Este total interzis fumatul, ca şi orice flacără pe 
timpul utilizării acestui produs. 

 Înaintea utilizării materialului, consultaţi 
instrucţiunile privind utilizarea în siguranţă şi 
măsurile profilactice înscrise pe eticheta 
acestuia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISOMAT S.A. 
PRODUSE CHIMICE ŞI MORTARE PENTRU CONSTRUCŢII 
Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios 
C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03 
Tel: 2310 576 000  Fax: 2310 722 475 
Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11 
Tel: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644 

www.isomat.eu  e-mail: info@isomat.eu 


