
 

 

GRAFFITIREMOVER LITE 
 Blag odstranjevalec grafitov za občutljive površine 

 
OPIS IZDELKA 
GRAFFITIREMOVER LITE je zelo blag tekoči odstranjevalec grafitov na 
osnovi okolju prijaznih in biorazgradljivih topil. 
GRAFFITIREMOVER LITE ima značilen blag vonj in je zelo primeren tudi 
za uporabo v zaprtih prostorih. 
GRAFFITIREMOVER LITE se uporablja za odstranjevanje grafitov s trajnih 
premazov proti grafitom, kot je GRAFFITIGUARD PERMANENT 2C. 
 
UPORABA 
GRAFFITIREMOVER LITE je zelo primeren za odstranjevanje grafitov in 
markerjev s trdih in neporoznih površin, kot so prometni znaki, okenski ok-
virji, steklo in barvane površine. 
 
ZNAČILNOSTI 
• Biološko razgradljivi 
• Blag vonj 
• Zelo prijazna uporaba 
• Hitro in učinkovito odstranjuje vse vrste grafitov 
• Primerno za uporabo na skoraj vseh površinah 
• Enostavna uporaba, visok tlak ni potreben 

 
TEHNIČNI PODATKI 
Barva:  Zlato rumena 
Dišava:  Blagi 
Specifična teža 1,03 kg/liter 
pH:  Ca. 8 
Vsebuje:  Topila 
Plamenišče:  >97 °C 
 
POGOJI UPORABE 
GRAFFITIREMOVER LITE se lahko uporablja v vseh suhih vremenskih raz-
merah. 
 
NAVODILA 
1. Na suho, čisto krpo iz mikrovlaken ali gobo za čiščenje nanesite 

majhno količino sredstva GRAFFITIREMOVER LITE. 
2. Izdelek nanesite na površino in pustite delovati nekaj (5-30) minut, 

da deluje na grafite. 
3. Nato grafite spolirajte s čistim delom krpe in površino temeljito spe-

rite s čisto vodo. 
4. Po želji: takoj po odstranitvi grafitov nanesite premaz proti grafitom. 
 
PAKIRANJE 
1 in 5 litrov. 
 
TEORETIČNA PORABA 
Upoštevajte porabo od 5 do 15 m2  na liter, odvisno od površine in 
grafita. 

PRAKTIČNE INFORMACIJE 
• Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki 
• Nizke temperature lahko upočasnijo učinkovitost, zato ustrezno prila-

godite čas nanosa. 
• Ne nanašajte na vroče površine ali na polni sončni svetlobi. 
• Orodje očistite in ostanke izdelka odstranite s čisto vodo. 
 
SKLADIŠČENJE IN ROK TRAJANJA 
V originalni neodprti embalaži najmanj 24 mesecev. Shranjujte v hladnem 
prostoru, kjer ne sme biti zmrzal. 
 
VARNOSTNA PRAVILA 
Izogibajte se stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna 
oblačila in zaščitna očala. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnost-
nim listom ali našim oddelkom za raziskave in razvoj.       
 

 
 
TEHNIČNA PODPORA 
V podjetju MAVRO se nam zdi pomembno, da vam pomagamo po najbol-
jših močeh. Naši tehnični svetovalci so vam zato vedno pripravljeni poma-
gati. Svetujejo vam lahko o najboljših rešitvah in pojasnijo, kako upo-
rabljati izdelek. Ne oklevajte in se neposredno obrnite na enega od naših 
svetovalcev! 
 
MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 
T. +31 418 680 680 
E. info@mavro-int.com 
W. www.mavro-int.com  
 
IZJAVA O ODGOVORNOSTI 
Ta podatkovni list izdelka je namenjen kot vodilo za uporabo izdelka in je 
bil pripravljen na podlagi najnovejšega razvoja in tehnik. Ker na upo-
rabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega informacijs-
kega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba MAVRO International iz-
recno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in nepravilno uporabo 
ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. Uporabnik je vedno odgo-
voren za izbiro izdelka, uporabo in rezultat. 
 
Vprašanje:  julij 2020 
Ta izdaja prekliče vse prejšnje izdaje. 
 
Številka izdelka:  57599 
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