GRR 11 SPRAY REMOVER
Υψηλής ποιότητας αφαιρετικό grafﬁti

Το GRR 11 Spray Remover είναι ένα βιοδιασπώμενο, μη καυστικό,
φιλικό προς το περιβάλλον αφαιρετικό graffiti νέας γενιάς. Είναι
αποτελεσματικό για την αφαίρεση : ανεξίτηλων μαρκαδόρων,
χρωμάτων σε σπρέι, μαρκαδόρων ζωγραφικής από λείες επιφάνειες και
επιφάνειες προστατευμένες με GRP 22 Coating Sacrificial ή GRP 21
Coating Permanent.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιφάνειες όπως:
Σκληρά πλαστικά, μέταλλο, κεραμικές επιφάνειες και πορσελάνες,
γυαλισμένες φυσικές πέτρες, μη πορώδεις εξωτερικές επιφάνειες
(τοίχους), φορμάικα, εμαγιέ, οδικές πινακίδες. Χρησιμοποιείται σε
εξωτερικές και καλά αεριζόμενες εσωτερικές επιφάνειες.
Πλεονεκτήματα του GRR 11 Spray Remover
Φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν είναι καυστικό. Βιοδιασπώμενο.
Εύκολο στη χρήση. Χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες 0 – 50oC.
Ευχάριστη μυρωδιά. Μπορείτε να επιτύχετε μέχρι και 500 αφαιρέσεις
graffiti από επιφάνειες προστατευμένες με GRP 21 Coating permanent.
Αφαιρεί γρήγορα το graffiti χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες. Σε
προστατευμένες επιφάνειες η διαδικασία αφαίρεσης με GRR 11 Spray
Remover είναι ταχύτατη.
Εφαρμογές:
Βιτρίνες και προσόψεις καταστημάτων, μεταφορικά μέσα
(τρένα, λεωφορεία, τρόλεϊ), επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά,
απορριμματοφόρα), στάσεις λεωφορείων, διαφημιστικές πινακίδες,
πινακίδες ανακοινώσεων, χημικές τουαλέτες (εξωτερικές – εσωτερικές
επιφάνειες),υποσταθμοί ΔΕΗ – ΟΤΕ, τηλεφωνικοί θάλαμοι,
πλαστικά καθίσματα εστιατορίων, λείες εξωτερικές επιφάνειες,
γκαραζόπορτες,μεταλλικές πόρτες, επιφάνειες WC σε εστιατόρια, bar,
Café, containers, τροχόσπιτα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν την χρήση σε άλλα προστατευτικά antigraffiti,
πολυκαρμπονικά και πλαστικά, δοκιμάστε σε ένα μικρό σημείο για
συμβατότητα με το προϊόν. Για να αφαιρέσετε έντονο ή παλιό graffiti
από επιφάνειες χωρίς προστασία χρησιμοποιείστε GRR 15 Gel
remover. Πριν την εφαρμογή αρχικά δοκιμάστε σε ένα μικρό σημείο
για τυχόν επιπτώσεις στην επιφάνεια.
Η καλυπτικότητα εξαρτάται από την ποσότητα και την παλαιότητα του
graffiti, καθώς και το είδος της επιφάνειας.
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Εφαρμογή:
ΒΗΜΑ 1ο :Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια που θα καθαρίσετε και τα εργαλεία που θα
χρησιμοποιήσετε είναι στεγνά.
ΒΗΜΑ 2ο : Μην το αραιώνετε. Απλώστε το GRR 11 Spray Remover πάνω στο graffiti
με βούρτσα ή ψεκασμό και τρίψτε με μία σκληρή βούρτσα με κυκλικές κινήσεις. Αφήστε
το προϊόν να δράσει για 3 έως 5 λεπτά σε επιφάνειες προστατευμένες με το με GRP 22
Coating Sacrificial ή GRP 21 Coating Permanent.
Σε άλλες επιφάνειες μη το αφήνετε περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος
παραμονής εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες. Σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να
στεγνώσει γρήγορα.
ΒΗΜΑ 3ο :Ξεκινήστε την αφαίρεση από τη βάση του graffiti και δουλέψτε μικρές
επιφάνειες κάθε φορά. Αφαιρέστε το graffiti καθώς προχωράτε με ένα σπόγγο και νερό ή
με βρεγμένο πανί.
ΒΗΜΑ 4ο : Επίμονο ή παλιό graffiti μπορεί να χρειαστεί περισσότερες εφαρμογές. Στεγνώστε
την επιφάνεια με ένα πανί μεταξύ των εφαρμογών.
• Αν παραμείνουν σκιές στεγνώστε την επιφάνεια και επαναλάβετε τα βήματα 2-3 ή
χρησιμοποιήστε το GRR 12 shadow remover.
• Σε λείες επιφάνειες ξεπλύνετε το graffiti με νερό και καθαρό πανί.
• Σε πορώδεις επιφάνειες ξεπλύνετε το graffiti με νερό και σκληρή βούρτσα ή μηχανή
υψηλής πίεσης.
• Σε ταμπέλες και πινακίδες κυκλοφορίας απλώστε το προϊόν με μία μικρή βούρτσα και
τρίψτε μεχρι να αφαιρεθεί το graffiti (μέγιστος χρόνος 15-30 δευτερόλεπτα). Ξεπλύνετε το
graffiti με νερό και καθαρό πανί.
Οδηγίες Ασφαλείας:
Αποφύγετε επαφή με τα μάτια, φορέστε γυαλιά ασφαλείας. Αποφύγετε επαφή με το
δέρμα, φορέστε γάντια ανθεκτικά στα χημικά. Αποφύγετε τις αναθυμιάσεις, εξασφαλίστε
ικανοποιητικό εξαερισμό. Αποθηκεύστε σε ασφαλές μέρος, στεγνό και μακριά από θερμότητα.
Είναι ασφαλές κατά την μεταφορά του.

Συσκευασία:
Κωδικός Δοχείο
983201 1 lit
983205 5 lit
983210 10lit
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οι πιο πάνω πληροφορίες έχουν διαμορφωθεί από την πρακτική εφαρμογή και
σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και τις τεχνικές εφαρμογών.
Εφόσον η εφαρμογή και οι διαδικασίες είναι πέρα από τον έλεγχό μας, καμία
ευθύνη του προμηθευτή δεν μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενο αυτού του
ενημερωτικού φυλλαδίου.
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