
podkladní nátěr
Penetrace se neprovádí. 

ředění
Neředí se.

použité nářadí
Měkký kartáč, hadr.

čištění
Nářadí, nádoby a nástroje je nutné ihned po použití očistit
vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní
konstrukce na fasádě je nutné chránit před ušpiněním.

Nejdůležitější vlastnosti

• odstraňuje graffiti způsobené spreji 
nebo fixy 

• má pomalý, ale progresivní účinek
• působení lze kdykoliv přerušit pouhým 

setřením a omytím povrchu vodou  

QR-kód odkazuje na
produktovou stránku
výrobku na našem
webu
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odstraňovač graffiti 

definice výrobku
Pomalu a postupně rozrušuje barvu graffiti, proto při odstraňování 
je možné účinek SCALP ANTI-GRAFFITI 49 zastavit v kterémkoliv
momentu, kdy si to uživatel přeje a snížit na minimum riziko poškození
původního povrchu. 

použití
Výrobek byl vyvinut speciálně pro odstranění graffiti z nátěrů pro preven -
tivní ochranu před graffiti (scalp verna PU 16). Na graffiti je třeba působit
progresivně a hlídat okamžik, kdy působení odstraňovače zastavit. Mají-li
graffiti a povrch, na kterém je, shodné nebo velice podobné složení,
odstranění graffiti je nemožné.
Postup pro odstranění graffiti doporučujeme zvolit na základě zkoušky na
malé části povrchu pokrytého graffiti. 

podmínky pro zpracování
Doporučujeme použít při teplotě podkladu a vzduchu v rozmezí +5 °C až
+25 °C.

všeobecné požadavky na podklad
Výrobek se používá k odstranění graffiti z povrchů opatřených ochranným
nátěrem scalp verna PU 16.

aplikace
Odstranění graffiti proveďte následujícím způsobem:
SPREJE a BARVY:
Hladké povrchy: hadr navlhčete odstraňovačem, poté lehce drhněte
malou část graffiti až do úplného odstranění. Nakonec se přesvědčte, zda
podklad zůstal neporušen.
Hrubé povrchy: naneste štětcem odstraňovač na graffiti, měkkým kartá-
čem nebo štětcem kontrolujte stupeň rozpuštění graffiti a při rozpuštění
omyjte hrubý povrch studenou tlakovou vodou (90 barů). U silných vrstev
graffiti postup opakujte.
FIX: Použijte SCALP ANTI-GRAFFITI 49 jako v případě sprejů. Jsou-li po
odstranění graffiti patrné barevné stíny, použijte SCALPNET EDJ 28. Nechte
přípravek působit do úplného zmizení stínů. Nakonec povrch opláchněte
vodou.

upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Čím rychleji se nové graffiti odstraní, tím je to snadnější.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány
podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejno-
vějších technických poznatcích.

balení
Plechovka s 750 g, HDPE kanystry 5/20 kg

skladování 
12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +40 °C. Chránit před mrazem. 

bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu
zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků
nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte,
nekuřte a používejte předepsané ochranné  pracovní pomůcky.

likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpeč nostním listu
výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní 
prostředí!

  název                                                             spotřeba                                     číslo výrobku
  scalp antigraffiti 49                           100 – 200 g/m2                                          SAG 49

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

scalp antigraffiti 49

NOVINKA




