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UNIGRAFTER
Usuwa farby, kleje, gumy
Spray

1. WSTĘP
UNIGRAFTER jest najsilniejszym preparatem, który kiedykolwiek wprowadzono do
aerozolu. UNIGRAFTER szybko usuwa kleje, graffiti i gumy do żucia z dowolnej
powierzchni. UNIGRAFTER jest mieszaniną silnych rozpuszczalników, które działają
synergicznie w celu szybkiej penetracji, poluzowania i rozpuszczenia farby czy kleju.
UNIGRAFTER jest preparatem żelowym dzięki czemu może być stosowany
na powierzchniach pionowych bez marnotrawstwa materiału.
2. JAK DZIAŁA
UNIGRAFTER jest szybkim, wielofunkcyjnym produktem, który przenika poprzez kleje i
farby bez użycia niebezpiecznych substancji na bazie chloru. Użyj preparatu
UNIGRAFTER na różnych powierzchniach by usunąć graffiti, gumę do żucia,
pozostałości uszczelek, a nawet farbę. Ten wszechstronny produkt trzyma się nawet
pionowych powierzchni i można go łatwo zmyć wodą
3. KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI
UNIGRAFTER jest uniwersalnym produktem, który może być stosowany do usuwania
wielu kleji i farb. Jest szybki i w formie żelu, dzięki czemu może być stosowany na
powierzchniach pionowych. Usuwa gumę do żucia, graffiti, kleje, markery, atramenty,
naklejki, resztki uszczelek i pozostałości uszczelnień. UNIGARFTER może być nawet
używany jako konwencjonalny preparat usuwający farby.
4. SPOSÓB UŻYCIA
Chronić miejsca przed niepożądanym nadmiernym spryskaniem, nosić rękawiczki i
okulary. Należy zabezpieczyć podłogę przed ewentualnymi odpryskami materiału. Należy
mieć pojemnik na zdejmowaną powłokę farby. Zaleca się przygotowanie tkanin lub
ręczników papierowych, celem utrzymania obszaru pracy w czystości. Przed ponownym
malowaniem należy przetrzeć oczyszczone powierzchnie wilgotną szmatką i papierem
ściernym.
5. ZASTOSOWANIA
UNIGRAFTER można stosować do: kamienia, tworzyw sztucznych wzmocnionych
szkłem, cegły, betonu, metali (stalowych i kolorowych), a nawet tekstyliów, które zostały
wstępnie przetestowane pod względem kompatybilności.
6. WARUNKI ZAMÓWIENIA
Zamówienia należy kierować do naszego BIURA (adres j.w.).
Opakowania: 500 ml. (przy zamówieniu 2 szt. Rabat 5%.)
7.

ZALECENIA SPECJALNE
właściwie nie są konieczne; materiał może być bezpiecznie stosowany pod
warunkiem przestrzegania normalnych, zwykłych zasad bezpieczeństwa pracy,

unikać bezpośredniego (niepotrzebnego) kontaktu ze skórą,

o

o

czas przechowywania, w zamkniętych opakowaniach, 1 rok w temp. od 5 C do 30 C.

