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GRAFFITI REMOVER 
Продукт за премахване на графити 

Серия: 778 
  
  
Описание 
 
GRAFFITI REMOVER е гелообразен продукт специално създаден за премахване на графити от 
естествени и изкуствени каменни повърхности, мазилки и лепила на циментова основа и 
тухли. Не се препоръчва използването му върху бои, може да причини козметични дефекти на 
повърхността. 
 
 
Основа за нанасяне 
 
Продуктът е подходящ за естествени и изкуствени каменни повърхности, мазилки и лепила на 
циментова основа и тухли. Не се препоръчва използването му върху бои, може да причини 
козметични дефекти на повърхността. 
 
 
Технически характеристики 
 
Вид: гел 
Капилярна водоабсорбация: UNI 8910: 1,09+/– 0,05 kg/l 
 
 
Употреба 
 
Температура на въздуха: мин. 5С / мах. 35С 
Разходна норма: 4-5м2/л. 
 
Продуктът е готов за употреба. 
Разбъркайте преди да нанесете. 
Нанасете върху идеално суха повърхност. 
Нанесете един слой с четка и оставете да подейства 20 – 40 минути, след това свалете 
образувалия се слой с четка или шпакла. В зависимост от повърхността може да се наложи да 
повторите процедурата няколко пъти докато графитът изчезне напълно. 
Като приключите работа измийте инструментите не оставяйте материала да изсъхне на тях. 
 
 
Съхранение на продукта 
 
Температурата на съхранение на продукта е от +5 до +30С. В закрити херметически опаковки 
при правилно съхранение срокът на годност е 2 години. 
 
 



БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ 
 
Пазете очите и  лицето! 
В случай на попадане в очите, незабавно ги промийте обилно с вода и се консултирайте с 
медицинско лице. 
Пазете от деца! 
Използвайте продукта съгласно нормите за хигиена и безопасност: след използване не 
изхвърляйте опаковките в околната среда. Отпадъците трябва да бъдат свързани към 
строителните отходни места. 
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„Сан Марко Варна” ООД и IL COLORIFICIO SAN MARCO гарантират, че представената информация е основана 
на добрия опит и лабораторно-техническите изпитания. Не можем да поемем никаква отговорност за получените 
резултати, ако нещата не се намират под наш контрол. Препоръчваме винаги да се проверява годността на 
продукта привсеки отделен случай. За всяка друга информация във връзка с техническите данни, се обръщайте 
към техническия персонал на “Сан Марко Варна” . 
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