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Uwaga: Jest to tłumaczenie 
maszynowe - nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy w 
tłumaczeniu. 

VEBATEC GRAFFITI-
EX-GEL 
Żel do zastosowań na ciężkich 
powierzchniach dostępne miejsca i 
ograniczenia 

• Wysoce skuteczne graffiti i 
Zmywacz do powłok 

• Bez CKW's, FCKW's, benzyny i 
Związki nitro 

• Doskonała siła rozpuszczania, 
niepalny 

• Optymalna przyczepność nawet 
na pionie Obszary 

• Środki powierzchniowo czynne 
ulegają biodegradacji w 
zależności od Wytyczne WE 

ZASTOSOWANIE: 
Z GRAFFITY - EX - GEL nie można 
tylko graffiti mogą być niezawodnie 
usunięte. Dalsze obszary zastosowania 
to usuwanie resztek gumy i kleju, 
Warstwy wosku, bitumu, przypalonych 
cząstek sadzy, lakierów i starych 
uszczelniaczy i powłok. Ze względu na 
wszechstronne możliwości zastosowania 
GRAFFITY - EX - ŻEL uniwersalny w 
przemyśle i w Stosowane rzemiosło 

PROCESOWANIE: 
Zasadniczo wstępne testy na 
niepozorny obszar. 

GRAFFITY - EX - GEL jest łatwy w 
użyciu. Żel w postaci pasty nakłada się 
za pomocą pędzla lub Roll. 
Powierzchnie, które mają być poddane  

 

obróbce, stają się nasycone ...włożyłem. 
Po upływie czasu ekspozycji, który różni 
się w zależności od wieku oraz 
powierzchnia może być wycierana lub 
czyszczona za pomocą może być 
spryskiwany pod wysokim ciśnieniem. 
Na bardzo porowatym powierzchnie, w 
razie potrzeby powtórzyć proces kilka 
razy. GRAFFITY - EX - GEL 
niezawodnie usuwa brud z powierzchni 
wykonanych z kamienia, betonu, szkła, 
metalu, drewna, Tworzywa sztuczne, 
płytki i klinkiery i wiele więcej 

MAGAZYN: 
Chłodny i suchy: 12 miesięcy 

FORMA DOSTAWY: 
1 Ltr./ 5 Ltr./10 Ltr 

środki ochronne: 
Zwykłe wymagania higieniczne przy 
obchodzeniu się z chemikaliami 
Postępuj zgodnie z zasadami. Nosić 
okulary ochronne i rękawice ochronne. 
Etykietowanie: Xn ; Szkodliwe 
Ostrzeżenia o niebezpieczeństwie: 
Szkodliwe dla organizmów wodnych, 
mogą być obecne w może powodować 
długotrwałe niekorzystne skutki w 
środowisku wodnym. Szkodliwe przy 
wdychaniu i połknięciu. Irytujące oczu i 
skóry. Tylko w dobrze wentylowanych 

http://www.vebatec.de/


 
 

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH   Frankfurter Str. 121   D - 63303 Dreieich-Sprendlingen 
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878     Fax: +0049 (0) 6103 / 728879 

E-mail: info@vebatec.de      Internet: www.vebatec.de 

pomieszczeniach użycie. W przypadku 
kontaktu z oczami natychmiast 
zastosować Wypłukać wodę i 
skonsultować się z lekarzem. 

UWAGA: 
Przed użyciem Test zgodności na małej 
powierzchni do wykonania. Nie należy 
używać produktu na marmurze. Unikać 
kontaktu z oczami i skórą. Rękawice 
ochronne (wykonane z gumy, PCV, 
neopren) i nosić okulary ochronne. 
Oddzielić się od Zatrzymaj jedzenie i 
napoje. Irytujące dla oczu, Skóra i błony 
śluzowe. 

UWAGA: 
Przetwarzanie produktu tylko w związku 
z z ulotką: "Podstawy usuwania graffiti". i 
ulotkę "Informacje techniczne" na ten 
temat produkt. Nasze zalecenia 
aplikacyjno-techniczne, na których 
opieramy się Zgodnie z naszą wiedzą, 
powody naszego doświadczenia są 
następujące nie są wiążące i nie 
ustanawiają umownego stosunku 
prawnego ani wtórnych zobowiązań z 
tytułu Umowa sprzedaży. Ze względu na 
różnorodność, nie wszystkie możliwe 
Badane kombinacje materiałów i warunki 
projektowe będzie. Dlatego też prosimy 
o sprawdzenie, czy nasze produkty są 
odpowiednie dla zamierzony cel w 
swoim własnym by samemu sprawdzić 
odpowiedzialność. 
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