GRAFFI

POIS
Pleksilasi ja muut
arat pinnat
Pleksiklaas ja muud
tundlikud pinnad

GraffiPOIS tuotteet ovat ammattikäyttöön suunniteltuja tehokkaita graffitien ja töherrysten
poistoaineita. GraffiPOIS tuoteperheestä löytyy
soveltuva puhdistusaine tiili-, betoni-, kivi-, kaakeli-, muovi- ja metallipinnoille sekä useimmille
rapatuille, maalatuille ja aroille pinnoille. Tuotteet
ovat helppokäyttöisiä ja suurin osa tuotteista on
helposti biohajoavia. Puhdistetun pinnan suojaamiseen soveltuu Soledo Graffitisuoja, joka on ns.
uhrautuva suoja.

GraffiPOIS tooted on efektiivsed professionaalseks
kasutamiseks mõeldud ained grafitite eemaldamiseks ja soditud pindade puhastamiseks. GraffiPOIS
tooteperest leiad sobivad puhastusained nii telliskivi-, betooni-, kivi-, kahhel-, plast- ja metallpindadele kui ka mitmetele krohvitud, värvitud ja tundlikele pindadele. Tooteid on lihtne kasutada ja enamik
toodetest on bioloogiliselt kiiresti lagunevad. Puhastatud pinna kaitseks sobib suurepäraselt supertõhus
Soledo Grafitikaitse.

KÄYTTÖKOHTEET
Poistoaine, joka soveltuu erityisesti aroille pinnoille
mm. pleksilasi, liikennemerkit, muovi, lakatut ja
maalatut pinnat. Voidaan käyttää myös muilla kovilla
ja sileillä pinnoilla. Poistaa useimmat töherrykset
sekä tussia, spraymaalia ja jopa öljypohjaisia ruosteenestoaineita.

KASUTUSKOHAD
Eemaldusaine, mis eriti sobib tundlikele pindadele, nt
pleksiklaas, liiklusmärgid, plast-, lakitud ja värvitud pinnad. Kasutatav ka teistel kõvadel ja siledatel pindadel.
Eemaldab enamuse kritseldustest ja tušijälgedest, sprayvärvidest ja isegi õlipõhistest roostetõrjeainetest.

Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.
KÄYTTÖOHJE
Testaa aineen soveltuvuus ensin pienelle alueelle.
Levitä poistoainetta laimentamattomana puhtaalla
kankaalla. Pyyhi töherrys pois; käännä kangas usein,
jotta aina käytät puhdasta kohtaa kankaasta. Pyyhi
vielä mahdolliset loput jäämät ja huuhdo vedellä. Jos
pinta kuivuu nopeasti käytä viimeistelyyn alkoholia
sisältävää ikkunanpesuainetta. Toista käsittely, jos
on jäänyt varjoja.
Joihinkin pintoihin voi muodostua rasvainen kalvo,
joka poistetaan kuivalla kankaalla.
Riittoisuus Laimentamattomana n. 2-5 m² / l
Säilytys Suojattava jäätymiseltä. Säilyy noin 2 vuotta
alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö Biologisesti hajoava

Sobib sise- ja välistingimustes kasutamiseks.
KASUTUSJUHIS
Proovi aine mõju pinna suhtes esmalt väikesel kohal.
Kanna lahjendamata eemaldusainet pinnale puhta lapiga.
Pühi soditud seinad lapiga puhtaks nii, et kasutad alati
kangatüki puhast kohta. Pühi veel puhtaks võimalikest
ainejääkidest ning loputa veega. Kui pind kuivab kiiresti,
kasuta alkoholisisaldusega aknapuhastusvahendeid. Kui
varjud pole kadunud, korda töötlust.
Mõnedele pindadele võib tekkida rasvane kilekiht, mis
eemaldatakse kuiva kangaslapiga.
Ainekulu Lahjendamata umbes 2-5 m² / l
Säilitamine Kaitsta külmumise eest. Säilib originaalpakendis u. 2 aastat.
Keskkond Bioloogiliselt lagunev

Ärsyttää silmiä.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
Ärritab silmi.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kemikaali silma sattumist. Pritsmete
silma sattumisel viivitamatult rohke veega loputada ja pöörduda arsti poole.

Ärsyttävä
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Ärritav

Maahantuoja/Maaletooja:
Soledo Oy, Vanha Vaasantie 12, FI-33470 Ylöjärvi, Finland
Puh./Tel. +358 (0)10 470 2790 www.soledo.fi

