Technický list č.: 95.00

MAXCLEAR®GRAFFITI
CLEANER

VÝROBEK NA ODSTRAŇOVÁNÍ SPREJOVÝCH NÁSTŘIKŮ
POPIS:
POUŽITÍ:
VÝHODY:

APLIKACE:

VYDATNOST:
BALENÍ:
SKLADOVÁNÍ:
BEZPEČNOST
PRÁCE:

Čisticí prostředek vzhledu želatinové pasty ve vysoké koncentraci, tenzoaktivní, který
je vyroben pro odstraňování graffiti – sprejových maleb a nástřiků.
Odstraňování graffiti – sprejových maleb a nástřiků.


Vysoká schopnost penetrace s možností proniknout skrz několik vrstev maleb
nebo nástřiků.
 Neobsahuje kyseliny ani alkálie.
 Nízký index odpařování, který zvyšuje dobu použitelnosti a zabraňuje, aby malba
znovu přilnula k povrchu.
 Má rychlou reakci, snižuje pracnost v podobě škrábání, broušení, čištění drátěným
kartáčem nebo otryskáváním.
 Je tenzoaktivní, snadno rozpouští malby.
Povrch před aplikací nevyžaduje žádnou zvláštní předchozí úpravu. MAXCLEAR
GRAFFITI CLEANER se aplikuje na určený povrch kartáčem, štětcem, válečkem nebo
špachtlí. Je nutno nanést silnou vrstvu, a to jak na povrchu vodorovném, tak i svislém.
Po uplynutí doby působnosti MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER, v rozmezí 10 – 15
minut, se nátěr odstraní pomocí špachtle, tlakovou vodou nebo drátěným kartáčem.
Jestliže odstranění graffiti nebo malby nebylo dokonalé, opakuje se uvedený postup
tolikrát, kolikrát je potřeba.
Po očištění výrobkem MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER se doporučuje znovu natřít a
chránit povrch pomocí výrobku antigraffiti MAXCLEAR GRAFFITI. Před aplikací tohoto
výrobku je nutno nechat povrch dobře vyschnout a znovu jej umýt.
Nářadí je možno po aplikaci umýt dostatečným množstvím čisté vody.
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Přibližně 3 m z jednoho litru použitého výrobku.
Nádoby o obsahu 25 kg a 5 kg.
MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER může být skladován v délce 1 roku v originálních a
dobře uzavřených obalech.








TECHNICKÁ
DATA:

ZÁRUKA:

Zabránit kontaktu s pokožkou a očima, používat vhodný oděv, gumové rukavice a
ochranné rukavice, resp. ochranný štít.
Zabránit vdechování (velmi toxický), obsahuje chlorid metylénu.
Udržovat v dostatečné vzdálenosti od hořlavých zdrojů a mimo dosah dětí.
Při aplikaci v interiérech zajistit dostatečné větrání, používat ochrannou masku,
jestliže větrání není dostatečné.
Hořlavina.
Za horkého počasí otevírat nádobu s odvrácenou tváří od hrdla nádoby.
Jestliže došlo ke kontaktu s pokožkou, je nutno ji umýt odraženou vodou a
mýdlem. V případě zasažení očí, je nutno vymýt je vydatným množstvím vody a
vyhledat lékařskou pomoc.
Barva

Transparentní bělavá
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Hustota [kg/dm ]

1,150 ± 0,05

Viskozita [mPas]

8 500 ± 2 500

Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických
znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv
použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem
schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a
ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za
hodnoty, které přesahují uvedené parametry.
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