Soledo Graffitisuoja on vesiemulsioon pohjautuva,
liuotinvapaa suoja-aine likaa ja graffititöherryksiä
vastaan. Suoja-aine sopii lähes kaikille pinnoille,
kuten betonille, tiilelle, rappaukselle, graniitille,
marmorille sekä puulle ja muoville. Käsittely on ns.
uhrautuva suoja, kalvo on uusittava puhdistetulle
alueelle töhryn poiston jälkeen. Suoja-aine kalvo
on hengittävä. Käsittely estää tehokkaasti sieni- ja
viherleväkasvustoa.

Käyttöohje

Graffitisuoja
Helpottaa töhryjen poistoa

Grafitikaitse
Soditud seinad kerge vaevaga puhtaks

Käyttövalmis liuos. Suoja-aine levitetään kuivalle
ja pölyttömälle pinnalle ruiskulla, telalla, siveltimellä
tai rätillä. Tarvittaessa suojattava pinta pestään
huolellisesti ennen käsittelyä. Suojattavat pinnat
käsitellään reilulla kerroksella, huokoiselle pinnalle
kuten rappaukselle käsittely toistetaan ohuesti.
Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen
vedellä. Käsittelylämpötila +5 °C, kuiva keli. Suojattava jäätymiseltä.
HUOM! Kokeile tuotetta näkymättömään paikkaan
ennen varsinaista käsittelyä. Suoja-aine voi tehdä
maitomaisen mattapinnan kiiltäville pintamateriaaleille. Testipinta on helppo poistaa painepesurilla.
Riittoisuus
10–30 m2/l pinnan huokoisuudesta riippuen.
Pakkauskoko 5 litraa.

5l

Valmistuttaja/
Tillverkad av/Tootja
Soledo Oy (OÜ)
Vanha Vaasantie 12
FI-33470 Ylöjärvi
Puh./Tel.+358 10 470 2790
www.soledo.fi

Soledo Grafitikaitse on veepõhine emulsioon ja
lahustivaba kaitseaine mustuse ja grafitikritselduste vastu. Kaitseaine sobib peaaegu kõikidele
pindadele (nt betoon-, telliskivi-, graniit-, marmor-, ning krohvitud ja puit- ja plastpindadele).
Töötlus pakub nn. šabloonset kaitset ja moodustab
kilekihi, mis tuleb uuesti kanda puhastatud kohale
pärast mustuse eemaldamist. Kaitseaine kilekiht
on õhku läbilaskev. Töötlemine aitab efektiivselt
ära hoida seente ja rohevetiktaimede teket.

Kasutusjuhis

Grafitikaitse
Soditud seinad kerge vaevaga puhtaks

Kasutusvalmis lahus. Kaitseaine kantakse kuivale
ja tolmuvabale pinnale pritsi või rulli, pintsli või
lapiga. Vajadusel peske pind hoolikalt enne töötlemist. Pinna töötlemisel on vajalik paks kiht ainet,
poorsete, nagu nt krohvitud pindade puhul tuleb
lisaks pinnale kanda veel õhuke kiht. Seadmed
tuleb kohe pärast aine kasutamist veega puhtaks
pesta.Töötlemistemperatuur +5 ºC, kuiva ilmaga.
Kaitsta külmumise eest.
NB! Proovi aine mõju pinna suhtes enne töötlemist
esmalt varjatud, väikesel kohal. Kaitseaine võib jätta
piimja mattpinna läikivatele pinnamaterjalidele.
Proovipind on survepesuriga kergesti puhastatav.
Ainekulu
10–30 m2/l sõltuvalt pinna poorsusest.
Pakendi suurus: 5 liitrit.
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