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Odstraňovanie grafity a ochrana proti
grafity
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Odstraňovanie grafity:
1 . Krok: očistenie povrchu pred odstraňovaním grafity pomocou výrobku
BERT 27
Pred odstránením grafity treba celú danú plochu umyť od smogu, prachu a iných nečistôt aby
mal prípravok na odstránenie grafity čo najväčšiu účinnosť. Preto treba najskôr aplikovať
prípravok BERT 27.
Prípravok zrieďte z vodou podľa typu znečistenia (v pomere maximálne 1:2, minimálne 1:30).
Prípravok nechajte pôsobiť 3-5 minút a potom danú plochu umyte čistou vodou.

2 . Krok: aplikácia výrobku na odstránenie grafity WALL CLEAN
Pred aplikáciou prípravok dôkladne premiešajte!!! Najlepšie miešacou vrtuľou. Prípravok
miešajte cca 10 minút do úplného zmiešania. Nanášajte iba na plochu postihnutú grafity!
A to štetcom alebo valčekom.
UPOZORNENIE: pri nedostatočnom premiešaní prípravok reaguje na postihnutej
ploche na niektorých častiach lepšie a na niektorých horšie. Preto treba dôkladne
premiešať.
Prípravok po nanesení nechajte reagovať 15-30 minút, v niektorých prípadoch sa však reakcia
môže objaviť až za 2-3 hodiny – podľa typu grafity. Pokiaľ reakcia nie je dostatočná, treba
WALL CLEAN naniesť opakovane. WALL CLEAN ľahko odstránite kovovou škrabkou
alebo navlhčenou špongiou. Potom celú plochu ešte umyte čistou vodou.
Prípravok je ekologický.
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Ochrana proti grafity:
1. Krok: aplikácia výrobku ULTRA STRIPPER
Pokiaľ chcete povrch konzervovať výrobkom ANTIGRAFFITI STRIP VAPOR (ochrana
proti grafity) je potrebné ho pred konzerváciou umyť prípravkom ULTRA STRIPPER
v pomere 10-15% roztoku rozpusteného vo vode.
Aplikujte na daný povrch nástrekom alebo špongiou. Nechajte pôsobiť 5-10 minút a potom
celú plochu umyte čistou vodou.

2 . Krok: ANTIGRAFFITI STRIP VAPOR (ochrana proti grafity)
Pred použitím prípravok ohrejte vo vodnom kúpeli aby jeho konzistencia bola čo najviac
tekutá. Prípravok dôkladne premiešajte po dobu 3-5 minút a aplikujte na čistý a suchý
povrch mechanicky štetcom, špongiou alebo rozprašovačom. Impregnácia sa nanáša až do
úplného nasýtenia materiálu (môžu byť 2 až 3 vrstvy nanášania prípravku).
UPOZORNENIE: nanášajte a natierajte na povrch iba v jednom smere!!! (tj. vodorovne
alebo zvislo) V minimálnej vonkajšej teplote 10°C!!!
Prípravok je paropriepustný (dovoľuje materiálu dýchať) a je ekologický.
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