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Najdôležitejšie vlastnosti 

 

 odstraňuje grafity z povrchov ošetrených anti-graffiti nátermi 

 odstraňuje grafity z umelohmotných (plastových) povrchov a 

plexiskla  

Definícia výrobku 

 

Tekutý odstraňovač graffiti pre umelohmotné povrchy a plexisklo a pre odstránenie 

graffiti z anti-graffiti náterov a farbených povrchov. 

 

 

Použitie S odstraňovačom GRAFITEX MS 16 sa dájú bez problémov odstrániť graffiti z 

plastového obloženia autobusov, metra, električiek a vlakov. GRAFITEX MS 16 odstráni 

zvyšky graffiti a tiene po graffiti, ktoré tu zostali po nesprávnom alebo neodbornom 

odstránenie graffiti. 

GRAFITEX MS 16 je možné použiť aj na odstraňovanie graffiti z anti-graffiti náterov a 

z fasádnych farieb a prefarbených omietok v rámci prípravy podkladu pre nanesenie 

nového náteru. 

GRAFITEX MS16 vracia povrchom pôvodný vzhľad. 

 

 

Technické údaje 

 

Vzhľad:                                        bezfarebná kvapalina 

Zloženie:                          organické látky, solubizátory 

 

 

Spotreba  

 

GRAFITEX MS 16:               približne 100 g/ m2;  

- presnú spotrebu určte vykonaním skúšky na konkrétnom povrchu 

 

 

Príprava podkladu a 

aplikácia 

 

NÁVOD NA POUŽITIE: 

GRAFITEX MS 16 naneste na biely PAD a votrite ľahkým tlakom na graffiti. Rozpustené 

graffiti umyte vodou. 

Nie je nutné žiadne ďalšie ošetrenie. 

U hrubých povrchov umyte rozpustené graffiti z povrchu tlakovou vodou (teplota 

max. +40°C). 

Pre zamedzenie nežiaducich reakcií vykonajte pred čistením skúšku na malej skrytej 

časti povrchu. 

 

 

Čistenie Nádoby, nástroje a náradie je treba bezprostredne po použití umyť vodou.  

 

http://www.sk.weber/
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Balenie a skladovanie Výrobok sa dodáva v nevratných plastových nádobách. Hmotnosť jedného balenia je 

1, 5, 10 alebo 30 kg.  

Skladujte v pevne uzavretom obale na chladnom, dobre vetranom mieste. Chráňte 

pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. 

Prostriedok nemá obmedzenú skladovateľnosť. 

 

 

Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci 

Prípravok je klasifikovaný ako nebezpečný pri vdýchnutí a pre vodné prostredie podľa 

Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1272/2008. 

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Chráňte kožu a oči pred kontaktom s prípravkom. 

S prípravkom zaobchádzajte opatrne. Noste vhodný ochranný odev a rukavice 

(odolné olejom), ochranné okuliare (odporúča tvárový štít). 

Výrobok skladujte oddelene od potravín a mimo dosahu detí. 

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov 

zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.  

 

 

Likvidácia odpadov Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade 

s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.  

 

 

Upozornenie Pretože aplikácie prípravku sú veľmi početné a odlišné, overenie všetkých nie je v 

možnostiach výrobcu. Rady, ktoré poskytujeme, majú odporúčajúci charakter. 

Zakaždým je treba voliť konkrétny postup až na základe výsledkov skúšky náteru na 

malej ploche povrchu, ktorý má byť ošetrený. 

Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným použitím 

výrobku. 

 

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav 

našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné 

škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. 

Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!  

Tento technický list je platný od 01.04.2021 a ruší platnosť skôr vydaných technických 

listov pre predmetný výrobok. 
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