Informace o produktu

#

Finalit Nr. 7
Odstraňovač graffiti
Vlastnosti:
-

Odstraňuje graffiti, zbytky lepidel, laku, samolepících fólií, lepidel na koberce a
na tapety, laku na nehty, čáry od fixů a kuličkových per (podmíněně).
Ideální pro odstraňování graffiti z automobilů a dopravních značek.
Pastózní gelové provedení. Používat neředěný.
1 kg až na 10 m2, podle stupně znečištění.
Neobsahuje uhlovodíky chlóru, má mírný pach, není toxický.

Oblasti použití:
Pro všechny přírodní a umělé kameny. Na leštěném mramoru a vápenci nezpůsobí Finalit Nr. 7
žádné naleptání. Není vhodný pro povrchy choulostivé na rozpouštědla (např. epoxidové
průmyslové podlahy, omítky, barvy, Agglo-mramor, Estrazzo-podlahy / pryskyřičné podlahy).
Doporučujeme vždy provést zkušební vzorek odolnosti podkladu na nenápadném místě!

Před zahájením prací:
-

-

-

Zkontrolovat prostor na různá poškození, která vznikla během provozu a od dveří po směru hodinových
ručiček vše zdokumentovat fotografiemi.
Choulostivá místa, přechodové profily, zarážky na dveře apod. oblepit plastovou lepicí páskou, která je
odolná vůči kyselinám a nezanechává zbytky lepidla. Případně místa chránit transparentním silikonem
tak, aby nedošlo k poškození vlivem vody nebo čisticího prostředku.
Případné staré ochranné nátěry nebo impregnace musí být z povrchu odstraněny základním čištěním
produktem Finalit Nr. 5 nebo kombinovanou směsí v poměru 1:1:1 složenou z produktů Finalit Nr. 1,
Finalit Nr. 5 a Finalit Nr. 39. V případě nejasností nebo nejsou-li nátěry viditelné okem, provést test: a)
mechanicky např. čepelí nože (seškrábnout), b) vodní test: je-li povrch po polití vodou nesmáčivý (voda
vyperlí), je zpravidla na povrchu nějaká impregnace.
Vypnout podlahové topení.

Návod k použití:
-

Povrch nejprve předčistit produktem Finalit Nr. 1 Intenzivní čistič (pouze u graffiti a laků).
Doba působení cca 10 minut. Poté důkladně přemýt čistou vodou.
Je-li to možné, tak čištěnou plochu nahřát a vysušit.
Finalit Nr. 7 nanést houbou, štětcem nebo špachtlí sytě na tloušťku hřbetu nože.
Nechat 5-60 minut působit. Poté nátěr odstranit vysokotlakým čističem nebo vodním
pískováním.
V případě, že zůstanou zbytkové pigmenty (stínování): Nanést Finalit Nr. 12 Odstraňovač skrvn,
zakrýt kompresní fólií a nechat 1-5 hodin působit. Tím dojde k vybělení pigmentu.
Vyčištěné plochy a použité nářadí přemýt roztokem produktu Finalit Nr. 1 Intenzivní čistič a
vody.
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UPOZORNĚNÍ: Ve výjimečných případech může být nutné nechat produkt Finalit Nr. 7 působit déle
nebo nanést ještě jednou. Při odstraňování graffiti z lakovaného podkladu zkrátit dobu
působení na max. 30 vteřin! Doporučujeme provést vždy zkoušku odolnosti podkladu na
nenápadném místě! Optimální teplota pro práci s produktem je mezi +15°c až +20°c.

Profi tipy pro použití produktu Finalit Nr. 7 Odstraňovač graffiti
1. Graffiti na pískovci a omítce
Pokud je třeba odstranit graffiti např. z pískovce nebo hrubě porézních materiálů, doporučuje se
tato místa nejprve mechanicky odřít pomocí leštičky na auto s hnědým padem a křemičitým
pískem zrnitosti 0,1-0,5 mm, tím je možné odstranit zbytky barvy z mikropórů. Poté použít vodní
opískování tlakem max. 150 – 180 barů s přídavkem písku 0,1-0,5 mm. Pokud i přesto zůstanou
v pórech stínové zbytky graffiti, je možné použít produkt Finalit Nr. 12 (zakrýt kompresní fólií a
nechat působit). Tím se zbytky vybělí a odstraní.

2. Odstraňování zbytků lepidel a kobercových lepidel
V případě, že je nutné po stržení koberce odstranit zbytky lepidel, je nutné postupovat takto:
Večer povrch našpachtlovat produktem Finalit Nr. 7 Odstraňovač graffiti. Nechat do rána působit
a poté změklé lepidlo seškrábnout ostrou špachtlí. Ještě lépe: pomocí křemičitého písku 0,1-2,0
mm, jednokotoučovým strojem s brusným kartáčem zrnitosti 180 s přídavkem vody povrch
odčistit.

3. Graffiti na dopravních značkách
Mimořádnou pozornost je nutné věnovat lakovaným nebo foliovaným podkladům: Při
odstraňování graffiti z dopravních značek (tyto jsou potaženy reflexní fólií), lakovaných povrchů,
ze samolepících fólií na automobilech nebo z autopolepů je nutné zkrátit dobu působení produktu
Finalit Nr. 7 na 10 vteřin až max. 5 minut. Poté povrch ihned přemýt roztokem produktu Finalit Nr.
40 Citrusový čistič a vody aby nedošlo k poškození podkladního laku nebo fólie.

4. Odstraňování tapet
Večer plochu našpachtlovat produktem Finalit Nr. 7 – druhý den ráno kompletní tapetu včetně
lepidla stáhnout nebo seškrábnout špachtlí.

Specifikace a spotřeba:
Vzhled:
pH-hodnota:
Spotřeba:
Balení:
Skladování:
Zacházení:

Tekutina, bělavá
nelze určit
1 litr na více než 10 m2 dle způsobu použití
1 kg, 5 kg – plastová nádoba
Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.
Po práci si umýt ruce. Používat ochranné rukavice a brýle. Uchovávat mimo dosah
dětí.
Výhradní dovozce pro ČR:
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Kotkova 710/3, 66902 Znojmo
tel: +420 515 227 272, office@dema-dekor.cz
www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v
oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou
tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez
možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto
důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic
a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.
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