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Odstraňovač graffiti a stínů. Používaný primárně na savé povrchy, exteriéry i interiéry. 
Biologicky odbouratelný.  

 
 

PRO POUŽITÍ NA NÁSLEDUJÍCÍCH POVRŠÍCH 
 
Odstraňuje stíny, které zbyly po předchozím odstranění graffiti, a ve speciálních případech také odstraňuje 
barvy. Je vyvinut pro použití na následujících površích: 
• žula, břidlice, pískovec, opracovaný mramor, dřevo, glazované cihly a na površích natřených 

barvami na anorganické bázi. 
 

NÁVOD NA ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI 
 

Aplikujte štětcem na suchý povrch a nechte působit na povrchu 2 až 3 minuty dokud se graffiti / stín 
nerozpustí. 
 

Omyjte horkou tlakovou vodou (40°C - 90°C, 70 - 150 barů / 1015 - 2175 psi / 70 - 150 atm). Tlak vody 
přizpůsobte stavu omývaného povrchu. 
 

POZNÁMKA: Na kovových površích může být v případě použití příliš vysokého tlaku vody snížena účinnost. 
Lepší výsledky dostanete, pokud je povrch během čistícího procesu otřen látkou nebo hadrem. Pokud je to 
nutné, proces opakujte. 
 
V případě, že po očištění budou na povrch aplikovány ochranné nátěry zabraňující dalšímu znečištění, je 
nejprve nezbytně nutné povrch neutralizovat. Hodnota pH povrchu nesmí být vyšší než pH9. (použijte 
univerzální pH-metr). 
 
Dávkování Používejte v koncentrované formě 
Spotřeba 0,05 - 0,2 l/m2 
Vlastnosti Baleno v 5 litrových plastických nádobách. Žluto-hnědá 

kapalina. Specifická hmotnost 1,05 kg/l. 
Bezpečnostní opatření Speciální opatření jsou vyžadována v případě, že se pracuje na 

korozním povrchu. Používejte ochranné oblečení, rukavice, 
obličejový štít a ochranné brýle. 
Pokud se produkt dostane do kontaktu s kůží nebo očima, 
oplachujte postižené místo 15 minut a vyhledejte lékařské 
ošetření. 

Skladování Skladujte v originálních nádobách při teplotách větších než 
0°C. 

Životnost Zhruba 24 měsíců v neotevřených nádobách. 
Nebezpečné zboží - ADR Třída 8, štítek 8, číslo položky 42(B). 
 
 
 
 
 
 
 
Výhradní dovozce pro ČR a SR:  
FASCO plus, s.r.o., K Podjezdu 5, 140 00 Praha 4 
telefon : +420 244 470 794, HOT LINE +420 608 956 570, e-mail :  fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz, IČO 60488603 
Firma FASCO plus, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371. 
Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč. 
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