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Fluxaf Graffi-Clean

Fyzikálne parametre

Vzhľad kvapalina

pH 7

Zápach charakteristický

Farba bezfarebný

Aplikačné údaje

Použitie GRAFFI-CLEAN nevyžaduje žiadnu predprípravu. Môžete ho použiť na takmer akýkoľvek pod-
klad. Vlastnosti podkladu pri jeho použití nebudú poškodené. Pri dreve, mramore, kameni 
a pod. nedôjde k poškodeniu odtieňa (farby, povrchu), taktiež nepoškodzuje plasty. Kovové 
povrchy sú citlivejšie a môže dôjsť k ich poškodeniu. Dôležité je dodržať dobu pôsobenia prí-
pravku. Čím dlhšie necháte produkt pôsobiť, tým hlbšie bude prenikať. Preto odporúčame 
urobiť skúšku prípravku odstránením malej časti znečistenia na menšej ploche. 

Pracovný postup

 Nastriekajte GRAFFI-CLEAN na plochu, ktorú potrebujete vyčistiť. Odstráňte tvrdou kefou, vo-
dou (možno použiť vysokotlakovú) alebo handrou. Nepoužívajte oceľovú vlnu, malo by to za 
následok vznik hrdze. Hubka z nerezovej ocele je vhodná. Odporúčame najprv skúšobné očis-
tenie na malej ploche. Pri pórovitých materiáloch môže byť doba pôsobenia dlhšia ako pri 
hladkých. 

 Ak chcete odstrániť grafity bez poškodenia vrstvy farby, nastriekajte GRAFFI-CLEAN a od-
stráňte už po niekoľkých sekundách vlhkou handričkou. Na veľmi jemné povrchy nastriekajte 

Technický list

Vodou riediteľný odstraňovač grafitov je vhodný na odstránenie väčšiny druhov grafitov, fixiek, atramentu 
a žuvačiek z takmer všetkých povrchov v jednom kroku. Neobsahuje žiadne kyseliny, lúhy a nebezpečné 
rozpúšťadlá ani konzervačné látky. 
Na odstraňovanie grafitov, na báze:

• olejových farieb, alkydových emailov
• latexových a vodou riediteľných farieb
• akrylových náterových farieb
• autolakov a farieb na kožu

Taktiež je vhodný na odstránenie:
• žuvačiek,
• nežiaducich plagátov,
• markerov, voskov, 
• mnoho ďalších. 

GRAFFI-CLEAN je na vodnej báze, je šetrný k životnému prostrediu, bez obsahu lúhu a kyselín, vďak čomu je  
pH neutrálny. Tento odstraňovač je nehorľavý, oplachovateľný vodou a nemá takmer žiadne odparovanie. 
Veľká plocha môže byť očistená jedným použitím. 

GRAFFI-CLEAN je o  50 – 70 % úspornejšie ako bežné rozpúšťadla a odstraňovače. 
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GRAFFI-CLEAN na vlhkú handričku a jemne utrite plochu. Následne po niekoľkých sekundách 
umyte vodou. 

Čistenie pracovných nástrojov po použití vyčistite vodou.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné opatrenia GRAFFI-CLEAN je úplne bezpečný pre ľudí a životné prostredie. Nespôsobuje žiadne škodlivé 
výpary. Je bezpečný pre profesionálov aj domácich majstrov. Môžete ho použiť v interiéroch 
aj exteriéroch, nie je nutné extra vetranie. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícií na vy-
žiadanie.

Likvidácia Obaly, ktoré sú bez zvyšku vyprázdnené, môžu byť po náležitom očistení opätovne použité. 
Odstránený materiál (farby, lepidlá, atď.) musia byť odstránené v súlade s miestnymi predpismi.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a na 
základe nášho najlepšieho vedomia. Keďže podmienky použitia sú mimo kontrolu distribútora, ten nemôže ručiť za iné 

ako za kvalitu produktu ako takého. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu bez predchádzajúceho upozornenia.


