Bezpieczny dla środowiska, bezwonny praparat o
neutralnym pH do usuwania graffiti.

Opis produktu:
Preparat w postaci żelu do usuwania graffiti
malowanych farbą lub sprayem z fasad, ścian,
powierzchni betonowych, ceglanych, cementowych,
kamiennych, aluminiowych, szklanych, z glazury,
wagonów kolejowych, autobusów, wagonów
tramwajowych, itp.
RALF może być używany na wszelkie powierzchnie
wykonane z trwałych materiałów i o trwałych
kolorach. Zaleca się ostrożność w przypadku
materiałów wykonanych z plastiku.
Uwaga! W przypadku wątpliwości co do
trwałości i odporności materiału należy
wypróbować środek na mało widocznym miejscu.
Sposób użycia:
Nanieść RALF za pomocą pędzla, gąbki, ściereczki
lub wałka. RALF jest gęsty i nie spływa z
powierzchni. Pozostawić na 1-5 minut. Można w
miarę potrzeb wyczyścić szczotką lub gąbką.
Usunąć następnie zanieczyszczenia wilgotną
ściereczką i spłukać wodą.
Przy zastosowaniu na powierzchniach silnie
absorbujących
np.
betonowych,
ceglanych,
cementowych należy środek pozostawić na 30
minut. Spłukać następnie wodą pod ciśnieniem. W
przypadku silnych zabrudzeń czynności powtórzyć.

Znakowanie: nie wymaga oznakowania
Preparat nie stanowi zagrożenia
Skład i dane techniczne:
2-(2-butoksyetoksy)etanol
Eter monobutylowy glikolu dietylenowego - 5-10%
1- (2-Metoksy -1-metyloetoksy) propan-2-ol (eter
metylowy glikolu dipropylenowego)
- 5-10%
Oxyetylenowany alkohol
- 1-4%
Kolor: bezbarwny/ klarowny żel
Zapach: słaby, pH: 7,0
Gęstość: 1050kg/m³
Punkt zapłonu: >65ºC
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.

Składowanie:
Składować w suchych, chłodnych
i dobrze
wentylowanych pomieszczeniach, chronić przed
zamarznięciem i przegrzaniem.

Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:
Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami,
nosić odzież ochronną, okulary ochronne i rękawice
z gumy butylowej.
Przedłużające się narażenia może powodować
podrażnienie skóry.
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