
SCALP ANTI-GRAFFITI 49 

SUPER ROZPUSZCZALNIK W ŻELU DO USUWANIA GRAFFITI 

Z DELIKATNYCH POWIERZCHNI ZABEZPIECZONYCH 

PREPARATAMI OCHRONNYMI 

 

 

• Wysoka skuteczność 

• Szybkie działanie  

• Rewelacyjny do stosowania na 

powierzchniach  pionowych – nie ścieka 

• Uniwersalne zastosowanie 

 

 

 

 

 

  

 OPAKOWANIE : 

• 20 L, paleta 24 X 20 L   

• 5 L, opakowanie zbiorcze 4 X 5 L 

• 750 ml, opakowanie zbiorcze 24 X 750 ml 

 

 

SCALP ANTI-GRAFFITI 49 jest przeznaczony do usuwania wszelkiego rodzaju 

graffiti z powierzchni zabezpieczonych preparatem VERNAEAU PU 16 lub 

delikatnych powierzchni drewnianych, karoserii, znaków drogowych (przed użyciem 

należy wykonać próby). 

 

 

1. ROZCIEŃCZANIE : Produkt gotowy do użycia. 

2. POTRZEBNE NARZĘDZIA : Wałek z włókien naturalnych, pędzel, ścierka. 

3. SPOSÓB UŻYCIA : Dobrze wymieszać. Nanieść SCALP ANTI-GRAFFITI 49 na 

graffiti, wykonując małe, okrężne ruchy, a następnie odczekać. Wytrzeć pozostałości 

ścierką lub spłukać myjką ciśnieniową. Jeśli to konieczne, powtórzyć zabieg. Jeśli 

pozostaną ślady lub zacienienia, usunąć je za pomocą SCALPNET EDJ 28. 

4. WYMAGANY CZAS : Od 10 do 20 minut. 

5. WYMAGANA TEMPERATURA : Od 5°C do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w 

temperaturach ekstremalnych. 

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Narzędzia należy umyć rozpuszczalnikiem zaraz po ich 

użyciu.. 

7. ZUŻYCIE : Około 300 ml / m².* 
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8. PRZECHOWYWANIE : przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim 

działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych. 

 
* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak 

nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej 

powierzchni. 

 

 

 

  

 

 

  

 

1. OCHRONA POWIERZCHNI : Unikać stosowania na powierzchniach z plastiku lub gumy 

2. OCHRONA OSÓB : Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu spłukać obficie 

wodą. Używać rękawic z PCV i okularów ochronnych. Nie palić.. 

 
Uwaga : Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem. 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

• Produkt na bazie rozpuszczalnika w 
formie żelu 

• Przezroczysty 
• Gęstość : 1,05+/-0.03 g/cm3 w temp. 

20°C 

• pH : Nie dotyczy 
• Odporny na działanie mrozu 
• Temperatura zapłonu : 61°C   
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