
Graffiti-Off
Tugevatoimeline tööstuslik graffiti eemaldaja.

T/N Toode S/C Pakend

86315 Graffiti-Off SGO 400ml aerosool

Omadused ja eelised

• Ei sisalda klooritud lahusteid ja lõhnu – ohutum ja  
keskkonnasõbralikum

• Tiksotroopiline koostis – sobib vertikaalsetele pindadele
• Väljub nagu vaht – puhastab sügavamalt siledaid ja 
krobelisi pindu

Kasutamine

Graffiti-Off on võimas koheseks kasutamiseks mõeldud toode, mis eemaldab kiirelt ja lihtsalt graffitit, värvi, 
lakki ja liimi enamikelt pindadelt, nt metallilt, betoonilt, klaasilt, telliselt, puidult jne.

Kasutusjuhend

1.Pind peab olema kuiv ja puhastatud lahtisest mustusest. 
2.Ümbritsevate alade kaitseks kasutage plastist mööblikaitset või alumiiniumkilet.
3.Enne kasutamist ja kasutamise ajal raputage purki korralikult.
4.Pihustage probleemsele alale korralik kiht ja laske toimida 15--20 minutit.
5.Siledatel pindadel pühkige kaltsuga või harjaga. Siis loputage veega.
6.Rasketel pindadel kasutage traadiga harja. Siis pühkige pinda kaltsuga ning loputage veega.

NB! Võib kahjustada plastist ja värvitud pindu. Kahtluse korral katsetage väikesel alal enne kasutamist.
Vale kasutamise korral saab toote veega maha pesta. 



Tehniline teave

Alus: Looduslikud lahustid ja paksendajad

Välimus/värvus: Vahune geel, valkjas

Lõhn: Atsetooniline

Erikaal (20 !"): Pole 

pH: Pole

Lahjendamise suhe: Pole

Lahustuvus vees: Lahustub veega täielikult

Kasutamistemp: 20 !"
VOC: 740 g/l

Säilivusaeg: 12 kuud

Tollilõivu kood: 3814 00 90

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com
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KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 

Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või 
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com
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