
 
 
 
 

 
Odstraňovač graffiti pro lakované a fluorescenční povrchy,  
umělé hmoty a fólie. UV stabilní. 
 
POPIS: 
S odstraňovačem graffiti GRAFITEX MS 41.1 lze bez 
problémů odstranit graffiti z lakovaných a 
fluorescenčních povrchů, umělých hmot a fólií.  
Lze jej využít pro odstranění graffiti z dopravních značek, 
karosérií automobilů, reklamních tabulí a poutačů, aj. 

 
VLASTNOSTI: 
Vzhled: bezbarvá až nažloutlá kapalina 
Složení: rozpouštědla  
 

BALENÍ:  
Nádoby s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt. 
 

SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře 
větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením 
a před mrazem. 
Zamezte skladování při teplotách pod -10°C a přes 
+ 30°C. 
Prostředek nemá omezenou skladovatelnost. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
GRAFITEX MS 41.1 naneste na bílý PAD a vetřete 
lehkým tlakem krouživými pohyby na graffiti. 
Rozpuštěné graffiti setřete suchým hadrem, omyjte 
houbou a vodou a stáhněte stěrkou. 
Není nutné žádné další ošetření. 
Pro zamezení nežádoucích reakcí proveďte před 
čištěním zkoušku na malé skryté části povrchu.  
 

SPOTŘEBA: 
Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na 
konkrétním povrchu.  
 

HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako dráždivý pro oči dle 
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný 
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné 
brýle (doporučen obličejový štít).  
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah 
dětí. 
 

DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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