EVO 3 WIPES
A
Τα πανιά καθαρισμού graffiti Evo 3 είναι ένας πολύ αποτελεσματικός
τρόπος αφαίρεσης graffiti σε ένα βήμα. Κατάλληλα για την αφαίρεση
graffiti από λείες επιφάνειες όπως μέταλλο. Γυαλί , κεραμικά,μερικές
βαμμένες επιφάνειες και τις επιφάνειες με προστασία Graffiti Shield ή
WB Graffiti Coating.
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.
Πλεονεκτήματα του Evo 3 Wipes
Φιλικό προς το περιβάλλον. Εύκολο στη χρήση. Αφαιρεί γρήγορα το
graffiti χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες.
Εφαρμογές:
Βιτρίνες και προσόψεις καταστημάτων, μεταφορικά μέσα(τρένα,
λεωφορεία,
τρόλεϊ),
επαγγελματικά
σχήματα
(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 Evo 3 Gel. Πριν την
εφαρμογή αρχικά καθαρίστε ένα μικρό σημείο.
Εφαρμογή:
ΒΗΜΑ 1ο : Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια που θα καθαρίσετε είναι
στεγνή.
ΒΗΜΑ 2ο : Βγάλτε ένα πανάκι από τον κουβά και ξανακλείστε το καπάκι.
Δουλέψτε πάνω στο graffiti με ομοιόμορφες στρογγυλές κινήσεις.
ΒΗΜΑ 3ο : Ξεκινήστε την αφαίρεση από τη βάση του graffiti Και
δουλέψτε σε μικρές επιφάνειες κάθε φορά. Αφαιρέστε το graffiti Καθώς
προχωράτε και εξουδετερώστε τα κατάλοιπα στις καθαρές επιφάνειες
με βρεγμένο πανί και νερό.

ΒΗΜΑ 4ο : Επίμονοι λεκέδες ή παλιό graffiti μπορεί να χρειάζονται περισσότερες εφαρμογές.
Στεγνώστε τις επιφάνειες μεταξύ των εφαρμογών.
•
Χρησιμοποιείστε τα πανιά στις ταμπέλες, τις βαμμένες επιφάνειες και τις πινακίδες
κυκλοφορίας με προσοχή και χωρίς μεγάλη πίεση μέχρι να αφαιρεθεί το graffiti (μέγιστος
χρόνος 15-30 δευτερόλεπτα). Εξουτερώστε τα κατάλοιπα με βρεγμενο πανί και νερό.
Οδηγίες Ασφαλείας:
Αποφύγετε επαφή με τα μάτια, φορέστε γυαλία 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.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Αν έρθει σε επαφή με το δέρμα αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν βραχεί από το προϊόν και
πλύνετε καλά το σημείο που έχει έρθει σε επαφή με το προϊόν.
Αν έρθει σε επαφή με τα μάτια κρατήστε τα ανοιχτά και ρίξτε νερό για τουλάχιστον 15
λεπτά και απευθυνθείτε σε γιατρό.

Κατασκευασμένο με προδιαγραφές ISO 9001.
Επίσημος προμηθευτής προϊόντων antigraffiti στους Ολυμπιακούς του
Sidney 2000.
Συσκευασία:
Κωδικός Δοχείο
061001 125 τεμάχια
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Αριθμός καταχώρησης: ΓΧΚ 15696/0/2011

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