
             GRR 14 SAFE REMOVER

Το GRR 14 Safe remover είναι ένα προϊόν καθαρισμού νέας 
γενιάς που αφαιρεί αποτελεσματικά και ταχύτατα το μελάνι 
από μαρκαδόρο και χρώμα από πλαστικές και πολυκαρμπονικές 
επιφάνειες χωρίς να τις επηρεάζει.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επιφάνειες:
�Πολυκαρμπονικά.
�Plexi glass.
�Εμαγιέ.
�Βαμμένες επιφάνειες.
�Σκληρά πλαστικά.

Πλεονεκτήματα:
�Φιλικό προς το περιβάλλον.
�Ασφαλές στις περισσότερες πλαστικές επιφάνειες.
�Βιοδιασπώμενο.
�Εύκολο στην χρήση.
�Ταχύτατα αποτελέσματα.

Εφαρμογές:
�Ιδανικό για θρανία.
�Στάσεις λεωφορείων.
�Τηλεφωνικοί θάλαμοι.
�Πλαστικά καθίσματα.
�Ταμπέλες.
�Πίνακες ανακοινώσεων.
�Stands.
�Επιφάνειες μεταφορικών μέσων.
�Χημικές τουαλέτες.

Προετοιμασία:
1.Στεγνώστε την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε  με GRR 
14 Safe remover.
2.Πάντα να δοκιμάζετε το GRR 14 Safe remover όπως και όλα 
τα καθαριστικά σε ένα μικρό σημείο της επιφάνειας που θέλετε 
να καθαρίσετε.
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Εφαρμογή:

1.Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια είναι στεγνή πριν την εφαρμογή του GRR 14 Safe 
remover
2.Ψεκάστε το προϊόν στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε και αν χρειαστεί 
τρίψτε με μια βούρτσα. Ο χρόνος παραμονής στην επιφάνεια χρειάζεται να ξεπερνά 
τα 15-30 δευτερόλεπτα.
3.Για μη πορώδεις επιφάνειες που το Graffiti ή το μελάνι έχει εισχωρήσει βαθιά, 
ίσως χρειαστούν περισσότερες από μια εφαρμογές.
4.Μετά την χρήση περάστε την επιφάνεια με ένα βρεγμένο πανί.
 
Η πρωτοποριακή σύνθεση του GRR 14 Safe remover το κάνει εξαιρετικά 
αποτελεσματικό και ασφαλές σε πολλές επιφάνειες που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν ισχυρά καθαριστικά όπως πλεξιγκλάς και πολυκαρμπονικά.
 
Κατασκευασμένο με προδιαγραφές  ISO 9001.
Επίσημος προμηθευτής προϊόντων antigraffiti στους Ολυμπιακούς του 
Sidney 2000. 

Συσκευασία:
Κωδικός   Δοχείο
981501  750ml
981505  5 lit
981525  10 lit

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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