
 
 
 
 

 
 

    
utěrky kutěrky kutěrky kutěrky k    odstranění graffitiodstranění graffitiodstranění graffitiodstranění graffiti    

    

� propropropro    odstranění barev a lakůodstranění barev a lakůodstranění barev a lakůodstranění barev a laků    zzzz    neporézních povrchůneporézních povrchůneporézních povrchůneporézních povrchů        
� k okamžitému použitík okamžitému použitík okamžitému použitík okamžitému použití    vvvv    interiéru i exteriéruinteriéru i exteriéruinteriéru i exteriéruinteriéru i exteriéru    
� nenarušuje plasty nenarušuje plasty nenarušuje plasty nenarušuje plasty ----    bez obsahu agresivních chemikáliíbez obsahu agresivních chemikáliíbez obsahu agresivních chemikáliíbez obsahu agresivních chemikálií    
� hrubá strana prohrubá strana prohrubá strana prohrubá strana pro    narušení barvy nebo laku narušení barvy nebo laku narušení barvy nebo laku narušení barvy nebo laku ––––    jemná jemná jemná jemná kkkk    dočištěnídočištěnídočištěnídočištění    
� ekonomekonomekonomekonomické baleníické baleníické baleníické balení    150ks ve kbelíku150ks ve kbelíku150ks ve kbelíku150ks ve kbelíku    
� příjemná vůněpříjemná vůněpříjemná vůněpříjemná vůně    
    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:            
DEGRAFFITDEGRAFFITDEGRAFFITDEGRAFFIT jsou čistící ubrousky z netkané textilie impregnované roztokem odstraňujícím graffiti 
ze všech neporézních povrchů. 
    

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:            
DEGRAFFITDEGRAFFITDEGRAFFITDEGRAFFIT odstraní nelegální graffiti z  oken, hladkých ploch, stěn zastávek a vozidel veřejné 
dopravy, domovních výtahů, dopravního značení i signalizací, billboardů, veřejných budov, atp. 
Odstraní většinu autolaků, laků na nehty, opravných tužek a permanentních popisovačů ze 
skleněných, kovových, keramických a plastových ploch. 
 

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
Před prvním použitím otevřete kbelík, vytáhněte prostřední utěrku a prostrčte ji otvorem ve víku, 
které opět uzavřete. Tím jsou DEGRAFFITDEGRAFFITDEGRAFFITDEGRAFFIT utěrky připraveny k dalším použitím. 
Vytáhněte utěrku, položte ji na graffiti, a tlačte cca 20 sekundtlačte cca 20 sekundtlačte cca 20 sekundtlačte cca 20 sekund.... Pak krouživými pohyby stírejte 
narušenou barvu. Nakonec použijte hladkou stranu utěrky k dočištění povrchu. V případě potřeby 
použijte více utěrek. Nemusíte používat další textilie - rozpuštěné barvy jsou absorbovány do 
materiálu utěrky. Není nutné oplachovat vyčištěný povrch.  
    NEMÍCHEJNEMÍCHEJNEMÍCHEJNEMÍCHEJTE STE STE STE S    JINÝMI ČISTÍCÍMI CHEMIKÁLIEMI. JINÝMI ČISTÍCÍMI CHEMIKÁLIEMI. JINÝMI ČISTÍCÍMI CHEMIKÁLIEMI. JINÝMI ČISTÍCÍMI CHEMIKÁLIEMI.     
    DOPORUČUJEME PROVÉST TEST SNÁŠENLIVOSTI PODKLADU.DOPORUČUJEME PROVÉST TEST SNÁŠENLIVOSTI PODKLADU.DOPORUČUJEME PROVÉST TEST SNÁŠENLIVOSTI PODKLADU.DOPORUČUJEME PROVÉST TEST SNÁŠENLIVOSTI PODKLADU.     
    

Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práciprvní pomoci a ochraně zdraví při práciprvní pomoci a ochraně zdraví při práciprvní pomoci a ochraně zdraví při práci    jsou podrobně uvedeny jsou podrobně uvedeny jsou podrobně uvedeny jsou podrobně uvedeny 
vvvv    bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě.     

    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Vzhled:  netkaná utěrka napuštěná kapalinou 
       Barva kapaliny: světle žlutá 
     Vůně:   pomerančová 
     Hustota:  0,87-0,90 g/cm3 
    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:    kbelík 150 utěrek    (obj. č. 159001) 
 
JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 

    

GEMSTONED s.r.o. 

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice    
TTTTel.: +420el.: +420el.: +420el.: +420    777724242424    312 9312 9312 9312 900003333    
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