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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

VEBATEC GRAFFITI-
EX-GEL 
Zorlu uygulamalar için jel erişilebilir 
yerler ve çıkmazlar 

• Son derece etkili grafiti ve 
Kaplama sökücü 

• CHC'ler, CFC'ler, benzin ve Nitro 
bileşikleri 

• Mükemmel çözme gücü, yanıcı 
değil 

• Dikey olanlarda da optimum 
yapışma Yüzeyler 

• Yüzey aktif maddeler 
aşağıdakilere göre biyolojik olarak 
parçalanabilir: EC direktifleri 

UYGULAMA: 
GRAFFITY - EX - GEL ile yapamazsınız 
yalnızca grafiti güvenilir bir şekilde 
kaldırılabilir. Diğer uygulama alanları 
kauçuk ve yapışkan kalıntılarının 
giderilmesidir, Mum katmanları, bitüm, 
yanmış kurum partikülleri, Boyanın yanı 
sıra eski contalar ve kaplamalar. Çok 
yönlülüğü nedeniyle, yani GRAFFITY - 
EX - GEL endüstride ve endüstride 
evrensel El işi kullanılabilir 

İŞLEME: 
Temelde ön testler göze çarpmayan 
bir yerde. 

GRAFFITY - EX - GEL'in kullanımı 
kolaydır. Of the Macun kıvamındaki jel, 
bir fırça veya Rol. Uygulama yapılacak 
yüzeyler dolmuş olur boyalı. Yaşa göre 
değişen bir maruz kalma süresinden 
sonra ve Kontaminasyon hedeflenir, 
yüzey silinebilir veya silinebilir yüksek 
basınçla hortumlanmalıdır. Çok 

gözenekli Yüzeyler gerekirse işlemi 
birkaç kez tekrarlar. GRAFFITY - EX - 
GEL, taş, beton, cam, metal, ahşaptan 
yapılmış yüzeylerdeki kiri güvenilir bir 
şekilde temizler. Plastik, fayans ve 
klinker tuğlalar ve çok daha fazlası. 

DEPOLAMA: 
Serin ve kuru: 12 ay 

TESLİMAT FORMU: 
1 Ltr./ 5 Ltr./10 Ltr 

KORUYUCU ÖNLEMLER: 
Kimyasallarla çalışırken olağan hijyenik 
koşullar Kurallara dikkat edin. Koruyucu 
gözlük ve koruyucu eldiven giyin. 
Tanımlama: Xn; Sağlığa zararlı 
Tehlike uyarıları: Sudaki organizmalar 
için zararlı, içinde olabilir Su kütlelerinde 
uzun süreli zararlı etkileri vardır. 
Teneffüs edilmesi ve yutulması halinde 
zararlıdır. Tahriş eder gözler ve cilt. 
Yalnızca iyi havalandırılan alanlar 
kullanın. Gözlerle teması halinde derhal 
iyice yıkayın. suyu durulayın ve tıbbi 
yardım alın. 

NOT: 
Kullanmadan önce küçük bir alanda 
uyumluluk testi yapın gerçekleştirmek. 
Ürünü mermer üzerinde kullanmayınız. 
Göz ve cilt temasından kaçının. 
Koruyucu eldivenler (kauçuktan, PCV, 
Neopren) ve koruyucu gözlük kullanın. 
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Den ayrı Yiyecek ve içecekleri saklayın. 
Gözleri tahriş eder, Cilt ve Mukoza 
zarları. 

NOT: 
Ürünün sadece bağlantılı olarak 
işlenmesi broşür ile: "Grafiti Kaldırmanın 
Temelleri" ve bununla ilgili "Teknik 
Bilgiler" broşürü Ürün. Başvurduğumuz 
teknik uygulama önerilerimiz 
Tecrübemizin nedeni bilgimiz dahilinde 
en iyisidir bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir yasal ilişki kurmaz 
ve ikincil yükümlülükler Satın alma 
sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle, hepsi 
mümkün değil Malzeme kombinasyonları 
u. yapıcı koşullar kontrol edildi niyet. Bu 
nedenle ürünlerimizin aşağıdakilere 
uygun olmasını rica ediyoruz: kendi 
başına amaçlanan kullanım Sorumluluğu 
kendiniz kontrol edin. 
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