
 
 
 
 
 
Prostředek pro odstranění graffiti  
Účinkuje i při teplotách pod 0 °C 
 
POPIS: 
GRAFITEX MS 1 tekutý je ideální pro odstraňování 
veškerých aerosolových barev, inkoustů, fixů a 
zvýrazňovačů ze všech porézních povrchů. 
U PVC a akrylových povrchů je nutné nejprve provést 
zkoušku účinku na skryté části povrchu. 
Odstraňuje graffiti vč. stínů z hloubky materiálu.  
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
GRAFITEX MS 1 tekutý lze použít na všechny povrchy 
odolné vůči rozpouštědlům, jako jsou přírodní a umělé 
kameny. Odstraňuje všechny typy barev a grafitů z 
mramoru, travertinu, pískovce, žuly, betonu atd.  
 
VLASTNOSTI: 
Vzhled: bezbarvá kapalina 
Složení: Emulgátory, organické látky, terpeny, 

dispergátory 
 
BALENÍ:  
Kanystr 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt. 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře 
větraném místě. Chraňte před přímým slunečním 
zářením. Nádoby chraňte před mrazem a před teplotami 
nad +30 °C. 
Prostředek nemá omezenou skladovatelnost. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
GRAFITEX MS 1 tekutý před použitím dobře 
promíchejte. 
Na graffiti nanášejte GRAFITEX MS 1 tekutý štětcem, 
již při aplikaci je patrné, že se graffiti rozpouští. 
Menší tagy a graffiti lze odstranit štětcem a suchým 
hadříkem. 
V případě větších graffiti lze rozpuštěné barvy odstranit 
z povrchu horkou tlakovou vodou.  
S GRAFITEX MS 1 lze pracovat i při teplotách pod 
bodem mrazu. 
 
SPOTŘEBA: 
V závislosti na savosti povrchu 100 - 400 g/m2. 
Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na 
konkrétním povrchu.  
 
HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován Toxický pro reprodukci – 
kat. 1B a senzibilizující kůži dle Nařízení EP a Rady 
(ES) č. 1272/2008. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zajistěte dobré 
větrání. Nevdechujte výpary.  
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný 
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné 
brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte 
odděleně od potravin a mimo dosah dětí. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
 
 
 
 

 
 
 

GRAFITEX MS 1 tekutý 
Graffitientferner MS 1 fluessig 
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