
 
 
 
 
 
 
Biodegradalny środek do ochrony 
powierzchni przed graffiti 
 
Opis produktu: 
H-100 jest środkiem o długotrwałym działaniu 
chroniącym powierzchnie przed graffiti, 
zanieczyszczeniami powietrza, wpływami 
pogody oraz wilgocią.  
 
Sposób u życia:  
Powierzchnię należy najpierw dokładnie 
oczyścić. Pojemnik z H-100 należy przed 
użyciem wstrząsnąć lub środek dobrze 
wymieszać. Nanieść 2 warstwy H-100 przy 
pomocy urządzenia niskociśnieniowego, pędzla 
lub wałka. Odczekać aż pierwsza warstwa 
trochę wyschnie. Ewentualne zacieki spłukiwać 
wodą w trakcie nakładania warstw.  
 
Usuwanie graffiti z powierzchni odpornych:  
Graffiti usunąć gorącą wodą o temp. 90 stopni 
pod ciśnieniem 70-150 atmosfer. Zabezpieczyć 
1 warstwą H-100  
 
Usuwanie graffiti z powierzchni delikatnych:  
nałożyć RALF i pozostawić na kilka minut. 
Spłukać gorącą wodą o temp. 90 stopni pod 
ciśnieniem 60-90 atmosfer. Zabezpieczyć 
następnie warstwą H-100.  
 
Dozowanie i czas schni ęcia:  
Stosować w postaci koncentratu. Zużycie: 01, - 
0,3 litra na m2 w zależności od rodzaju 
powierzchni. Wodoodporny po ok. 2 godz. 
Suchy po ok. 4 godz. Ostatecznie utwardzony 
po ok. 48 godz.  
 
UWAGA! Niektóre materiały mogą trochę 
ściemnieć lub zacząć się błyszczeć.  
 
PRODUCENT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uwagi dotycz ące zagro żeń i bezpiecze ństwa: 
 
Produkt nietoksyczny. 
Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami, 
Stosować okulary ochronne i rękawice z gumy 
butylowej. 
 
Znakowanie: 
 
brak oznaczeń o szkodliwym działaniu 
 
Składowanie: 
 
Składować w suchych i dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach, chronić przed zamarznięciem.  
 
Dane techniczne: 
 
Składniki: mikrowosk, dypersja woskowa, woda 
Wygląd: nieprzejrzysta biała ciecz  
Zapach: brak,                    pH 8,0 
Gęstość: ca 1,0 g/ml 
Punkt zapłonu: nie oznaczony 
 
Wskazania dodatkowe: 
 
Opakowanie po zużytym produkcie i po 
odpowiednim oczyszczeniu może być 
stosowane ponownie. W przypadku opakowań 
których nie można wyczyścić należy je 
zutylizować w licencjonowanym zakładzie 
utylizacji odpadów.  

 
Dalsze informacje podano w karcie 
charakterystyki produktu.  
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują 
na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi 
na rozliczne czynniki występujące przy 
stosowaniu produktu, nie możemy 
zagwarantować jego właściwości w odniesieniu 
do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany 
jest do przestrzegania odpowiednich przepisów 
prawa. 
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