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ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ
 Εύθνιε θαη απνηειεζκαηηθή αθαίξεζε όισλ ησλ ηύπσλ
graffiti
 Δελ είλαη επηβιαβέο πξνο ην πεξηβάιινλ
ΔΦΑΡΜΟΓΔ
 Καζαξηζκόο από graffiti επηθαλεηώλ πνπ έρνπλ ππνζηεί
επεμεξγαζία κε ANTIGRAFFITI COATING.
 Καζαξηζκόο ιείσλ επηθαλεηώλ όπσο γπαιί, κέηαιιν,
πιεμηγθιάο θιπ.
 Καζαξηζκόο ακαμσκάησλ νρεκάησλ
ΟΓΖΓΗΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
1. Απιώζηε
ην
GRAFFITI
REMOVER
πάλσ
ζηελ
πξνζβεβιεκέλε επηθάλεηα.
2. Αθήζηε ην πιηθό λα δξάζεη γηα 5 - 10 ιεπηά θαη κεηά ηξίςηε
ελεξγά κε παλί ή κε κία καιαθή βνύξηζα.
Αλ ην GRAFFITI δελ αθαηξεζεί πιήξσο, επαλαιάβαηε ηελ
εθαξκνγή.
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Σύπνο: Παξαζθεύαζκα κε εηδηθά θαζαξηζηηθά πξόζζεηα
Υξώκα: Δηαπγέο
Οζκή: Ειαθξά ραξαθηεξηζηηθή
Αξαίσζε: Κακία – έηνηκν γηα ρξήζε
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο
ρώξνπο ζε Θεξκνθξαζία 50C - 350C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία
από ηελ πγξαζία θαη ην ειηαθό θσο.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΩΖ
Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 12 κήλεο ζε θιεηζηή
ζπζθεπαζία.
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Flam. Liq. 2: H225 - Τγξό θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηα Skin Irrit. 2:
H315 - Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο P210: Μαθξηά από
ζεξκόηεηα, ζεξκέο επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, γπκλέο θιόγεο θαη άιιεο
πεγέο αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε P233: Να δηαηεξείηαη о πεξηέθηεο
εξκεηηθά θιεηζηόο P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα /
πξνζηαηεπηηθά ελδύκαηα/κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα /
πξόζσπν P303+P361+P353: Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΟ
ΔΕΡΜΑ (ή κε ηα καιιηά): Αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα κνιπζκέλα
ελδύκαηα.Ξεπιύλεηε ην δέξκα κε λεξό/ζην ληνπο P321: Υξεηάδεηαη
εηδηθή αγσγή (βιέπε εηηθέηα) P370+P378: ε πεξίπησζε ππξθαγηάο:
Υξεζηκνπνηείζηε ππξνζβεζηήξα ζθόλεο ABC γηα ηε θαηάζβεζε
P403+P235: Απνζεθεύεηαη ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν. Δηαηεξείηαη
δξνζεξό P501: Δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/πεξηέθηε ζύκθσλα κε
ηνπο
ηνπηθνύο/
πεξηθεξεηαθνύο
/
εζληθνύο
/
δηεζλείο
θαλνληζκνύο(Οδεγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν.
4042/2012)

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.
Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ
παξόληνο
ηερληθνύ
θπιιαδίνπ
αθπξώλεη
θάζε
άιιε
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.

ει. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Σν GRAFFITI REMOVER είλαη εηδηθό αθαηξεηηθό GRAFFITI γηα
επηθάλεηεο όπνπ έρεη εθαξκνζζεί ην ΑΝΣΙGRAFFITI COATING.
Δηαιύεη εύθνια ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηύπνπο ρξσκάησλ ρσξίο λα
επεξεάδεη ηελ κεκβξάλε πξνζηαζίαο. πληζηάηαη ζηηο εηαηξείεο
θαζαξηζκνύ ζηνπο δηαρεηξηζηέο θηηξίσλ θαη ζηνπο ηδηνθηήηεο
αθηλήησλ. Επίζεο γηα ακαμώκαηα απηνθηλήησλ, ιεσθνξείσλ,
ηξαίλσλ, γξακκαηνθηβώηηα, απηόκαηνπο πσιεηέο θιπ.

