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FICHA TÉCNICA
CLEAER
Removedor de graffitis

Ref.: 6830

IDETIFICAÇÃO TÉCICA

Removedor de graffitis baseado em solventes
especiais superactivos.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

É utilizado na remoção de graffitis em superfícies
sem protecção, mas pode ser também usado como
auxiliar de decapagem em superfícies protegidas
pelo "Protection - Protector antigraffiti",
essencialmente se a limpeza se faz com lavagem
manual dessa superfície.

PROPRIEDADES

É um gel decapante que :
Decapa todo o tipo de tintas utilizadas nos graffitis.
Não ataca os materiais onde os graffitis são
normalmente aplicados (pedra, betão, metal,
plásticos, etc.). Recomenda-se contudo um ensaio
prévio antes da sua aplicação.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Cor

Transparente verde

- Ponto de inflamação

Não inflamável.

(v.p.f.)
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MÉTODOS DE APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GRAFFITIS
Em todos os casos deve-se previamente molhar a superfície não grafitada com água para
evitar a propagação da mancha quando se aplica o "Cleaner".
Remoção de graffitis em superfícies não pintadas.
Aplicar uma camada espessa de "Cleaner" e deixar actuar o tempo suficiente para que o graffiti
comece a ser dissolvido. O tempo de actuação depende muito da superfície onde foi aplicado o
graffiti, podendo ir desde 1 minuto (ex.: vidro), até aos 30 m a 1 h (ex.: caixotes do lixo, vidrões,
etc.). Seguidamente deve-se pressioná-lo com movimentos circulares da trincha embebida no
"Cleaner" e no fim lava-se com água .
Nos casos de superfícies muito porosas aplicar o "Cleaner" e cobrir durante 24 horas a superfície
com um plástico para que o tempo de actuação seja prolongado.
É por vezes necessário repetir o processo para se obter uma total remoção do graffiti.
A lavagem é facilitada se se utilizar um jacto de água e ainda mais se esse jacto for de água
quente.
Remoção de graffitis em superfícies pintadas.
Aplicar uma camada espessa de "Cleaner" e remover o graffiti com movimentos circulares da
trincha. Logo que o graffiti esteja praticamente dissolvido, lavar com água . Repetir o processo
se necessário. O tempo de actuação é o mínimo necessário para que o graffiti se comece a
dissolver.
A lavagem é facilitada se se utilizar um jacto de água e ainda mais se esse jacto for de água
quente.

Estabilidade em armazém

Armazenar em embalagem original ao
abrigo do frio e do calor.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento
da Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se
encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.
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