
 

 

SHADOWREMOVER 
 Posebno razvito sredstvo za odstranjevanje senc grafitov 

 
OPIS IZDELKA 
SHADOWREMOVER je posebej razvit odstranjevalec senc grafitov. Po 
odstranitvi grafitov pogosto ostanejo sence, zlasti na poroznih površinah, 
kot sta zid in beton. 
SHADOWREMOVER zaradi svoje posebne sestave prodre globoko v 
pore površine in odstrani zadnje sence. SHADOWREMOVER se lahko 
uporablja zunaj in znotraj ter je popolnoma biorazgradljiv v skladu s 
testom OECD 302b. 
 
PRIJAVA 
SHADOWREMOVER je še posebej primeren za porozne površine, kot so 
granit, naravni kamen, beton, zidaki, ploščice, les in apnenec. 
SHADOWREMOVER je primeren tudi za številne neporozne, gladke 
površine. Vedno naredite poskusni kos, da se prepričate, da površina ni 
prizadeta. 
SHADOWREMOVER ne uporabljajte na površinah iz mehkih kovin, kot 
sta aluminij in baker! 
 
FUNKCIJE 
• Hitro in učinkovito odstranjuje sence grafitov 
• Primerno za uporabo na številnih vrstah površin 
• Popolnoma biološko razgradljiv 

 
TEHNIČNI PODATKI 
Barva:  Rjava 
Dišava:  Blagi 
Specifična teža: 1,06 kg/liter 
pH:  Približno 14 (močno alkalno) 
Vsebuje:  Kalijev hidroksid in 2-butoksietanol 
 
POGOJI UPORABE 
SHADOWREMOVER se lahko uporablja v vseh suhih vremenskih 
razmerah. 
 
UPORABNIŠKI PRAVILNIK 
1. Nerazredčen SCHADOWREMOVER nanesite na površino s čopičem 

ali čopičem, odpornim na kemikalije.  
2. Pustite, da se izdelek vpije 2 do 30 minut. 
3. Sence razpršite z visokim tlakom (70-150 barov) in vročo vodo (40-

90 °C). 
4. Za odstranjevanje senc na trdih, rahlo poroznih površinah, kot je 

plastika, je lahko SHADOWREMOVER v kombinaciji z gobico 
powerponge zelo učinkovit. 
 

EMBALAŽA 
1 in 10 litrov 
 
TEORETIČNA PORABA 
2 do 5 m2 na liter, odvisno od površine in vrste sence. 

PRAKTIČNE INFORMACIJE 
• Ne redčite in ne mešajte z drugimi izdelki. Bodite previdni pri kislih 

izdelkih. 
• Nizke temperature lahko upočasnijo učinkovitost, zato ustrezno 

prilagodite čas nanosa. 
• Ne nanašajte na vroče površine ali na neposredni 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 
Lahko povzroči hude opekline kože in trajne poškodbe oči. Vedno se 
izogibajte stiku s kožo in očmi, nosite ustrezne rokavice, zaščitna oblačila 
in zaščitna očala. V primeru stika s kožo ali očmi takoj sperite z veliko 
vode. V primeru dvoma se vedno posvetujte z varnostnim listom ali našim 
oddelkom za raziskave in razvoj. 
 

  
 
TEHNIČNA PODPORA 
V podjetju MAVRO se nam zdi pomembno, da vam pomagamo po 
najboljših močeh. Naši tehnični svetovalci so vam zato vedno pripravljeni 
pomagati. Svetujejo vam lahko o najboljših rešitvah in pojasnijo, kako 
uporabljati izdelek. Ne oklevajte in se obrnite neposredno 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 
uporabo, predelavo in pogoje uporabe nimamo vpliva, iz tega 
informacijskega lista ne izhajajo nobene pravice. Družba MAVRO 
International izrecno zavrača vsakršno odgovornost za garancijo in 
nepravilno uporabo ter kakršno koli škodo in posledično izgubo. 
Uporabnik je vedno odgovoren za uporabo, izbiro izdelka, uporabo in 
rezultat. 
 
Vprašanje:  januar 2021 
S to izdajo prenehajo veljati vse prejšnje izdaje. 
 
Številka izdelka:  57648
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