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GRAFITEX SCHATTENEX
Graffiti-Schatten-EX

Prostředek pro odstranění stínů po sprejových barvách s neutralizátorem.
POPIS:

NÁVOD K POUŽITÍ:

GRAFITEX SCHATTENEX odstraňuje zbytkové stíny po
graffiti namalované sprejovými barvami a laky, olejovými
barvami apod. z hloubky čištěného materiálu.
GRAFITEX SCHATTENEX je silně zásaditý roztok a je
biologicky odbouratelný.
Byl vyvinut pro použití na mramoru, travertinu, vápenci a
pískovci, ale lze jej použít na všech minerálních
površích, betonu, přírodních i umělých kamenech,
obkladech i dlaždicích, cihlách a vápenných omítkách.

Na předem navlhčený povrch stínu naneste štětcem
s přírodním vlasem nebo airlessem vrstvu GRAFITEX
SCHATTENEX (tloušťka vrstvy cca 1 mm). A nechte
působit. Před zasycháním roztoku chraňte povrch
zakrytím plastovou fólií. S ohledem na hloubku stínu
v materiálu může být doba působení i několik dnů. Po
odkrytí fólie omyjte povrch horkou tlakovou vodou
(teplota +50°C, tlakem 100 barů). Povrch omývejte tak
dlouho, dokud se při kontaktu vodního paprsku
s povrchem tvoří pěna.
Na ještě vlhký podklad naneste neutralizátor a nechte
působit několik minut. Potom povrch omyjte čistou
vodou.
Zkontrolujte pH podkladu!

VLASTNOSTI:

Vzhled: viskózní nažloutlá kapalina
Hustota: 1,2 g/cm3
Hodnota pH: 14
Složení: povrchově aktivní látky, louhy, fosfáty

HYGIENA A BEZPEČNOST:

BALENÍ:

Nádoby s obsahem 1 kg, 5 kg, 10 kg a 20 kg.

SKLADOVÁNÍ:
Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře
větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením
a před mrazem.
Prostředek nemá omezenou skladovatelnost.

SPOTŘEBA:
Přesnou spotřebu určete
konkrétním povrchu.

provedením

zkoušky

na

Přípravek je klasifikován jako žíravý a dráždivý pro
kůži a oči dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
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.
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