GRR 15 GEL REMOVER
Υψηλής ποιότητας αφαιρετικό grafﬁti
σε gel
Το GRR 15 Gel remover είναι ένα βιοδιασπώμενο, μη καυστικό, φιλικό
προς το περιβάλλον ισχυρό αφαιρετικό graffiti για την αφαίρεση
πολλαπλού και παλιού graffiti. Είναι αποτελεσματικό για την αφαίρεση :
ανεξίτηλων μαρκαδόρων, χρωμάτων σε σπρέι, μαρκαδόρων ζωγραφικής,
από άβαφο τούβλο, τσιμέντο, φυσική πέτρα και μεταλλικές επιφάνειες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επιφάνειες:
�Άβαφες επιφάνειες.
�Σκληρά πλαστικά.
�Μέταλλα.
�Τσιμέντο / άσφαλτο.
�Τούβλο, φυσική πέτρα.
�Πορώδεις τοίχους.
Πλεονεκτήματα του GRR 15 Gel remover
�Φιλικό προς το περιβάλλον.
�Δεν είναι καυστικό.
�Βιοδιασπώμενο.
�Εύκολο στην χρήση.
0
�Χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες 0- 50 C.
�Ευχάριστη μυρωδιά.
�Αφαιρεί το graffiti γρήγορα χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες.
�Επειδή είναι σε μορφή Gel παραμένει στην επιφάνεια για μεγάλο
χρονικό διάστημα εισχωρώντας βαθύτερα.
�Εξατμίζεται πολύ αργά δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να περνάτε σε
μια φάση μεγάλες επιφάνειες, μειώνοντας έτσι το χρόνο εφαρμογής.
Εφαρμογές:
�Αθλητικοί χώροι.
�Εξωτερικοί τοίχοι σταδίων, μάντρες, περιφράξεις με πολύ πορώδεις
επιφάνειες.
�Παλιές και φθαρμένες επιφάνειες με graffiti.
�Επιφάνειες με πολλαπλά στρώματα graffiti.
Εφαρμογή:
ΒΗΜΑ 1o : Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι στεγνή.
ΒΗΜΑ 2ο :Μην το αραιώνετε. Απλώστε με μία βούρτσα το GRR 15
Gel remover πάνω στο graffiti και τρίψτε με μία σκληρή βούρτσα με
κυκλικές κινήσεις. Αφήστε το προϊόν να δράσει για 5 λεπτά σε πρόσφατο
graffiti και 10-60 λεπτά σε παλιό graffiti σε πορώδεις επιφάνειες.
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Εφαρμογή (συνέχεια):
ΒΗΜΑ 3ο : Απλώστε για δεύτερη φορά το GRR 15 Gel remover και τρίψτε με μία
σκληρή βούρτσα. Ξεπλύνετε με νερό και σκληρή βούρτσα ή μηχανή υψηλή πίεσης.
ΒΗΜΑ 4ο : Επίμονοι λεκέδες ή παλιό graffiti μπορεί να χρειάζονται περισσότερες
εφαρμογές. Στεγνώστε τις επιφάνειες μεταξύ των εφαρμογών.
• Αν παραμείνουν σκιές στεγνώστε την επιφάνεια και επαναλάβετε τα βήματα 2-3 ή
χρησιμοποιήστε το GRR 12 Shadow remover.
• Σε πορώδεις επιφάνειες ξεπλύνετε το graffiti με νερό και σκληρή βούρτσα ή μηχανή
υψηλής πίεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Είναι δύσκολο να αφαιρεθεί όλο το graffiti από πορώδεις επιφάνειες και αν
παραμείνουν σκιές, μπορεί να χρειαστεί ψιλή αμμοβολή.

Συσκευασία:
Κωδικός Δοχείο
983101 1 lit
983105 5 lit
983110 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, καμμία ευθύνη του προμηθευτή δεν μπορεί να προκύψει από το
περιεχόμενο αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου.
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