
GRAFFITI-EX SPECIAL ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ Αφαιρεί τα γκράφτιτι και 
ξεκολλά τις τσίχλες από 
ταπετσαρίες και υφάσματα.

Πολύ δυνατό καθάρισμα
Αφαιρεί αποτελεσματικά όλα τα γκράφιτι 
από μπογιές, βαφές και μαρκαδόρους.

Προστατεύει τα υλικά και τις 
επιφάνειες
Διεισδύει βαθιά στο ύφασμα και 
καθαρίζει τις ίνες απο τη βαφή.

Στεγνώνει γρήγορα, αφήνοντας 
ελάχιστη υγρασία
Δεν ποτίζει το ύφασμα.

Ιδανικό για την ήπια αφαίρεση 
τσιχλών
Οι υφασμάτινες ίνες δεν χαλάνε.

Δεν περιέχει προσροφήσιμες 
οργανικές αλογονούχες ενώσεις 
(ΑΟΧ)

Δεν περιέχει σιλικόνη

Κωδ. αρ. 0893 137 
Τεμ./Συσκ. 12/1

Χημική βάση Αλειφατικοί υδρογονάνθρακες

Άρωμα Φρουτώδες

Χρώμα Άχρωμο

Χωρίς προσροφήσιμες οργανικές ουσίες (ΑΟΧ) Ναι

Βιοδιασπώμενο Ναι

Χωρίς σιλικόνη Ναι

Περιεχόμενο 500 ml

Συμπληρωματικά προϊόντα Κωδ. αρ.
Κερί φροντίδας πλαστικών 0893 477 

Σημείωση
Πριν από την εφαρμογή, να ελέγχετε 
πάντα τη συμβατότητα υλικού και την 
ανθεκτικότητα του χρώματος σε κάποιο 
μή ορατό σημείο. Για τον σκοπό αυτό να 
περνάτε το καθαριστικό για γκράφιτι με 
ένα κομμάτι ύφασμα. 

Τα στοιχεία χρήσης αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Πριν από κάθε χρήση θα πρέπει να διε-
ξάγετε δικές σας δοκιμές. Λόγω του ευρύτατου πεδίου εφαρμογών αλλά και λόγω των συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργα-
σίας δε μπορούμε να αναλάβουμε καμία δέσμευση για το αποτέλεσμα επεξεργασίας. Η δωρεάν υποστήριξη πελατών δίνει 
τεχνικές πληροφορίες και συμβουλές χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, εκτός κι αν η ενημέρωση ή η συμβούλευση περι-
λαμβάνεται στο συμβατικά συμφωνημένο αντικείμενο παράδοσης ή εάν ο σύμβουλος δρα με δόλο. Εμείς αναλαμβάνουμε 
την ευθύνη για τη σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, τηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών και εξελίξεων.
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Οδηγίες χρήσης
Αφαίρεση γκράφιτι:
Ψεκάστε ομοιόμορφα πάνω στην επιφά-
νεια και περιμένετε λίγο να δράσει. 
Όταν θα έχει διαλυθεί κάπως το χρώμα 
να το σκουπίσετε με ένα νωπό σφουγ-
γάρι ή ύφασμα αρχίζοντας από έξω 
προς τα μέσα. Ο χρόνος δράσης εξαρ-
τάται από τον τύπο ρύπανσης του 
γκράφιτι (επιφάνεια, χρώμα, πολλαπλές 
στρώσεις, ηλικία, κ.λπ.). Σε πολύ επίμο-
νες περιπτώσεις επαναλάβετε την εφαρ-
μογή και, εάν χρειάζεται, αφήστε να 
δράσει περισσότερο.  

Αφαίρεση τσίχλας
Ψεκάστε και αφήστε να δράσει για 1-2 
λεπτά. Αφού η μαστίχα έχει μαλακώσει 
και ξεκολλήσει, αφαιρέστε την με τη 
χρήση βούρτσας.


