
Graffiti-Off
Zmogljiv odstranjevalec grafitov visoke kakovosti.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86315 Graffiti-Off SGO 400 ml razpršilo

Lastnosti in prednosti

• Brez kloriranih topil in aromatskih spojin - varno in
okolju prijazno

• Tiksotropna tekočina - možen nanos na navpične površine
• Razprši se v peno - globlji aktivni postopek čiščenja na gladkih ali

hrapavih površinah

Uporaba

Graffiti-Off je izdelek, ki je že pripravljen za hitro in enostavno odstranjevanje večine grafitov s 
predhodno pobarvanih površin, ne da bi pri tem poškodoval prvotni izgled.
Odstrani ostanke grafitov, barv, lakov in lepil na podlagah, kot so kovina, beton, steklo, opeka, les, itd.

Navodila za uporabo

1. Površina mora biti suha in brez umazanije.
2. Za zaščito sosednje površne uporabite plastično zaščito ali aluminijasto folijo.
3. Pred uporabo in občasno med uporabo pločevinko dobro pretresite.
4. Nanesite izdatno količino na mesto čiščenja ter pustite delovati 15 do 20 minut.
5. Na gladkih površinah obrišite s krpo ali uporabite strgalo in nato sperite z vodo.
6. Na hrapavih površinah uporabite žično krtačo, nato pa površino obrišite s krpo in splaknite z vodo.

Opozorilo: Lahko poškoduje plastiko ali barvane površine. Predhodno testirajte na manjši, skriti površini. V 
primeru napačne uporabe je izdelek mogoče deaktivirati z vodo.



Tehnične informacije
Organska topila in sredstva za zgoščevanjeOsnova: 

Izgled / oblika:

Vonj: 
Penast gel, belkaste barve

Podoben acetonu

Specifična teža (20°C):     Se ne uporablja
Ni določenopH: 

Razmerje redčenja: 

Razmerje redčenja: 

Temperatura nanosa: 

VOC: 

Rok uporabe: 

Tarifna številka:

Ni določeno

Se popolnoma meša z vodo

20°C

740 g/l

12 mesecev

3814 00 90

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT 
(Amber House, ShowgroundRoad, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne 
izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. 
Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar 
podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za 
njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj 
namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli 
zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si




