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OBS: Følgende tekst er 
maskinoversat. Intet ansvar for 
fejl! 

VEBATEC GRAFFITI-
EX-GEL 
Gel til applikationer på vanskelige 
tilgængelige steder og 
vanskeligheder 

• Meget effektiv graffiti og 
Belægningsfjerner 

• Fri for CHC'er, CFC'er, benzin og 
Nitroforbindelser 

• Fremragende opløsningskraft, 
ikke-brændbar 

• Optimal vedhæftning også på 
lodrette Overflader 

• Surfaktanter er biologisk 
nedbrydelige ifølge EF-direktiver 

ANSØGNING: 
Med GRAFFITY - EX - GEL kan du ikke 
kun graffiti kan fjernes pålideligt. 
Yderligere anvendelsesområder er 
fjernelse af gummi- og klæberester Lag 
af voks, bitumen, indbrændte 
sodpartikler, Maling samt gamle 
tætninger og belægninger. På grund af 
dens alsidighed er det GRAFFITY - EX - 
GEL universel i industrien og i 
Håndværk kan bruges 

FORARBEJDNING: 
Dybest set foreløbige tests på et 
iøjnefaldende sted. 

GRAFFITY - EX - GEL er nem at bruge. 
Af Den pastaagtige gel påføres med en 
pensel eller en Rolle. Overfladerne, der 
skal behandles, bliver fulde malet. Efter 
en eksponeringstid, der varierer alt efter 
alder og Forurening retter sig,  

 

overfladen kan tørres af eller slanges 
med højt tryk. På meget porøs 
Overflader gentager processen flere 
gange, hvis det er nødvendigt. 
GRAFFITY - EX - GEL fjerner pålideligt 
snavs fra overflader lavet af sten, beton, 
glas, metal, træ, Plast, fliser og klinker 
og meget mere. 

OPBEVARING: 
Køligt og tørt: 12 måneder 

LEVERINGSFORM: 
1 liter. / 5 liter. / 10 liter 

BESKYTTELSESMÅL: 
De sædvanlige hygiejniske forhold ved 
håndtering af kemikalier Vær 
opmærksom på reglerne. Bær 
beskyttelsesbriller og 
beskyttelseshandsker. 
Identifikation: Xn; Sundhedsskadelig 
Fareadvarsler: Skadelig for organismer, 
der lever i vand, kan i Har langvarige 
skadelige virkninger i vandområder. 
Farlig ved indånding og ved indtagelse. 
Irriterer øjnene og huden. Kun 
ventilerede områder brug. I tilfælde af 
kontakt med øjnene, vask straks 
grundigt skyl vand og søg lægehjælp. 

BEMÆRK: 
Før brug, kompatibilitetstest på et lille 
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område udføre. Brug ikke produktet på 
marmor. Undgå øjen- og hudkontakt. 
Beskyttelseshandsker (lavet af gummi, 
Brug PCV, neopren) og 
beskyttelsesbriller. Separat fra Hold mad 
og drikkevarer. Irriterer øjnene, Hud og 
Slimhinder. 

BEMÆRK: 
Behandling af produktet kun i 
forbindelse med informationsarket: 
"Grundlæggende om fjernelse af graffiti" 
og indlægssedlen “Teknisk information” 
om dette Produkt. Vores tekniske 
applikationsanbefalinger, som vi 
henviser til Årsagen til vores erfaring er 
efter vores bedste overbevisning ikke-
bindende og opretter ikke et kontraktligt 
juridisk forhold og ingen sekundære 
forpligtelser fra Købsaftale. På grund af 
mangfoldigheden er ikke alt muligt 
Materielle kombinationer u. konstruktive 
forhold kontrolleret blive. Vi beder derfor 
om, at vores produkter er egnede til den 
tilsigtede anvendelse i eget Kontroller 
selv ansvaret. 
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