Stosować następujące środki:

Sposób użycia
Przed zastosowaniem środka powierzchnię należy dokładnie oczyścić.
H-100 należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Nanieść następnie 2
warstwy H-100 za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego, pędzla lub
wałka. Drugą warstwę należy nanieść dopiero po wyschnięciu
pierwszej. Ewentualne zacieki wyrównać pędzlem.
Powierzchnia powinna mieć temperaturę przynajmniej 5°C.
H-100 stosowany jest w postaci koncentratu.
Czas schnięcia

H-100 jest wodoszczelny po ok. 2 godzinach.
H-100 jest suchy po ok. 4 godzinach.
H-100 Klotterskydd jest utwardzony po ok. 48
godzinach.

Po upływie tego czasu można przy pomocy urządzenia
wysokociśnieniowego na gorącą wodę ( ok. 90°C) pod ciśnieniem ok.
70 – 150 atmosfer usunąć graffiti i zabrudzenia bez potrzeby używania
środków chemicznych.
Po usunięciu zabrudzeń należy zabezpieczyć powierzchnię kładąc
jedną warstwę H-100.

Informacja techniczna:

HIAB
P.O. Box 22092
S-250 23 Helsingborg
Telefon +46(0)42 20 15 65
Fax: +46(0) 42 20 15 69
E-mail: info@hiab-sweden.se
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Stosować następujące środki:

Sposób użycia
Przed zastosowaniem należy wypróbować środek na mało widocznym
miejscu w celu sprawdzenia odporności powierzchni. Nanieść następnie
Sixten lub H-81 na zabrudzoną powierzchnię przy pomocy urządzenia
niskociśnieniowego, szmatki lub pędzla. Pozostawić na 2 – 15 minut aż
graffiti się rozpuści. Można ewentualnie przetrzeć powierzchnię miękką
gąbką. Za pomocą urządzenia niskociśnieniowego należy następnie
rozprowadzić 10% roztwór H-21 i zetrzeć do czysta miękką ściereczką
lub papierem.
W przypadku pozostałości środków antykorozyjnych (tectyl) należy
nanieść H-105 przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, pędzla lub
ściereczki. Pozostawić na 1 – 5 minut. Za pomocą urządzenia
niskociśnieniowego należy następnie rozprowadzić 10% roztwór H-21 i
zetrzeć do czysta miękką ściereczką lub papierem.
W przypadku uszkodzenia powierzchni przez środek można spróbować
przetrzeć powierzchnię ściereczką z naniesionym środkiem Sixten lub
H-81 a następnie oczyścić zabrudzoną powierzchnię. Należy zawsze
mieć w pogotowiu wilgotną szmatkę aby zneutralizować ewentualne
oddziaływanie na powierzchnię. Proces czyszczenia należy zawsze
zakończyć zmyciem powierzchni wodą z dodatkiem 5% roztworu H-21.

Informacja techniczna:

HIAB
P.O. Box 22092
S-250 23 Helsingborg
Telefon +46(0)42 20 15 65
Fax: +46(0) 42 20 15 69
E-mail: info@hiab-sweden.se
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Stosować następujące środki :
Sposób użycia

Sposób użycia
Zanim rozpoczniemy usuwanie graffiti z tkanin należy na mało
widocznym miejscu upewnić się czy tkanina jest odporna na działanie
środka i nie ulegnie odbarwieniu. Nanieść Sixten lub H-81 przy pomocy
urządzenia niskociśnieniowego, ściereczki lub pędzla. Pozostawić na 2
– 5 minut. Kiedy graffiti się rozpuści powierzchnię należy zmyć wodą z
dodatkiem 10%
roztworu H-21
przy pomocy urzadzeń
niskociśnieniowych. Potem zebrać brud
miękką ściereczką lub
papierem. Następnie opłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha. Można
również, jeśli rodzaj tkaniny na to pozwala, wyprać ją w pralce przy
zastosowaniu programu odpowiedniego dla rodzaju tkaniny.

Informacja techniczna:

HIAB
P.O. Box 22092
S-250 23 Helsingborg
Telefon +46(0)42 20 15 65
Fax: +46(0) 42 20 15 69
E-mail: info@hiab-sweden.se
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Stosować następujące środki:

Sposób użycia
Powierzchnie pokryte powłoką anti-graffiti:
Nanieść Sixten lub H-81 przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych,
ściereczki lub pędzla. Ewentulanie przetrzeć powierzchnię miękką gąbką.
Pozostawić na 2-5 minut. Kiedy graffiti się rozpuści powierzchnię należy
spłukać wodą z dodatkiem roztworu 10% H-21 przy pomocy urządzeń
niskociśnieniowych, a następnie zebrać brud do sucha za pomocą miękkiej
szmatki lub papieru. Powierzchnię należy następnie opłukać czystą wodą z
użyciem miękkiej szczotki lub zastosować urządzenie wysokociśnieniowe.
Przy stosowaniu urządzeń tego typu należy zachować ostrożność. Należy
pamiętać aby strumienia wody nie kierować pod kątem mniejszym niż 45
stopni i nie używać wody o temperaturze powyżej 50 °C.
Powierzchnie bez powłok anty - graffiti:
Przed zastosowaniem należy wypróbować środek na mało widocznym
miejscu w celu sprawdzenia odporności powierzchni. Nanieść następnie
Sixten lub H-81 na zabrudzoną powierzchnię przy pomocy urządzenia
niskociśnieniowego, szmatki lub pędzla. Pozostawić na 2 – 15 minut aż
graffiti się rozpuści. Można ewentualnie przetrzeć powierzchnię miękką
gąbką. Za pomocą urządzenia niskociśnieniowego należy następnie
rozprowadzić 10% roztwór H-21 i zetrzeć do czysta miękką ściereczką lub
papierem.
W przypadku pozostałości środków antykorozyjnych (tectyl) należy nanieść
H-105 przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, pędzla lub ściereczki.
Pozostawić na 1 – 5 minut. Za pomocą urządzenia niskociśnieniowego
należy następnie rozprowadzić 10% roztwór H-21 i zetrzeć do czysta
miękką ściereczką lub papierem.
W przypadku uszkodzenia powierzchni przez środek można spróbować
przetrzeć powierzchnię ściereczką z naniesionym środkiem Sixten lub H-81
a następnie oczyścić zabrudzoną powierzchnię. Należy zawsze mieć w
pogotowiu wilgotną szmatkę aby zneutralizować ewentualne oddziaływanie
na powierzchnię. Proces czyszczenia należy zawsze zakończyć zmyciem
powierzchni wodą z dodatkiem 5% roztworu H-21.
Informacja techniczna:

HIAB
P.O. Box 22092
S-250 23 Helsingborg
Telefon +46(0)42 20 15 65
Fax: +46(0) 42 20 15 69
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Stosować następujące produkty:

H-108

Sposób użycia
Zwilżyć czyszczoną powierzchnię wodą. Po ok. 2 minutach nanieść
H-108 grubą warstwą przy pomocy pędzla, szczotki, gąbki lub
wałka. Pozostawić H-108 na 5 – 30 minut aż graffiti całkowicie się
rozpuści. Spłukać następnie do czysta przy pomocy urządzenia
wysokociśnieniowego na gorącą wodę.
W przypadku pozostałości środków antykorozyjnych (tectyl) należy
nanieść H-105 przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, pędzla
lub ściereczki. Pozostawić na 2 – 10 minut. Następnie spłukać
powierzchnię gorącą wodą aż do usunięcia resztek tectylu
Rady: Bezpośrednio przed spłukaniem powierzchni przy użyciu
urządzeń wysokociśnieniowych można nanieść urządzeniem
niskociśnieniowym cienką warstwę H-21 w koncentracie. Dzięki
temu mycie agregatem wysokociśnieniowym przy użyciu gorącej
wody zostanie znacznie usprawnione. Metodę taką można również
zastosować w przypadku: H-108, H-105
Przed zastosowaniem należy wypróbować środek na mało
widocznym miejscu w celu sprawdzenia odporności powierzchni.

Informacja techniczna:

HIAB
P.O. Box 22092
S-250 23 Helsingborg
Telefon +46(0)42 20 15 65
Fax: +46(0) 42 20 15 69
E-mail: info@hiab-sweden.se
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Stosować następujące środki:

Sposób użycia
Przed zastosowaniem należy wypróbować środek na mało widocznym
miejscu w celu sprawdzenia odporności powierzchni. Nanieść
następnie Sixten lub H-81 na zabrudzoną powierzchnię przy pomocy
urządzenia niskociśnieniowego, szmatki lub pędzla. Pozostawić na 2
– 15 minut aż graffiti się rozpuści. Można ewentualnie przetrzeć
powierzchnię
miękką
gąbką.
Za
pomocą
urządzenia
niskociśnieniowego należy następnie rozprowadzić 10% roztwór H-21
i zetrzeć do czysta miękką ściereczką lub papierem.
W przypadku pozostałości środków antykorozyjnych (tectyl) należy
nanieść H-105 przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, pędzla lub
ściereczki. Pozostawić na 1 – 5 minut. Za pomocą urządzenia
niskociśnieniowego należy następnie rozprowadzić 10% roztwór H-21
i zetrzeć do czysta miękką ściereczką lub papierem.
W przypadku uszkodzenia powierzchni przez środek można
spróbować przetrzeć powierzchnię ściereczką z naniesionym
środkiem Sixten lub H-81
a następnie oczyścić zabrudzoną
powierzchnię. Należy zawsze mieć w pogotowiu wilgotną szmatkę aby
zneutralizować ewentualne oddziaływanie na powierzchnię. Proces
czyszczenia należy zawsze zakończyć zmyciem powierzchni wodą z
dodatkiem 5% roztworu H-21.

Informacja techniczna:

HIAB
P.O. Box 22092
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Telefon +46(0)42 20 15 65
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Stosować następujące środki:

Sposób użycia

Stosować Ralf w przypadku dużych powierzchni lub grubych warstw farby,
natomiast Sixten lub H-81 na mniejsze powierzchnie zanieczyszczone graffiti
lub tuszem. Środek nakładać przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych,
ściereczki lub pędzla. Pozostawić na 2 – 15 minut aż graffiti całkowicie się
rozpuści. Przetrzeć ewentualnie miękką ściereczką.
Za pomocą urządzenia niskociśnieniowego należy następnie rozprowadzić
10% roztwór H-21 i zetrzeć do czysta miękką ściereczką lub papierem.
W przypadku pozostałości środków antykorozyjnych (tectyl) należy nanieść
H-105 przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, pędzla lub ściereczki.
Pozostawić na 1 – 5 minut.
Za pomocą urządzenia niskociśnieniowego należy następnie rozprowadzić
10% roztwór H-21 i zetrzeć do czysta miękką ściereczką lub papierem.
Przed zastosowaniem należy wypróbować środek na mało widocznym miejscu
w celu sprawdzenia odporności powierzchni.
.

Informacja techniczna:
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Stosować następujące środki:

Sposób użycia
Nanieść Sixten lub H-81 przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych,
ściereczki lub pędzla. Pozostawić na 2-15 minut aż graffiti całkowicie się
rozpuści. Ewentulanie przetrzeć powierzchnię miękką gąbką. Następnie
spłukać powierzchnię wodą z dodatkiem
10% roztworu H-21
przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, a
następnie zebrać brud do sucha za pomocą miękkiej szmatki lub
papieru.
W przypadku pozostałości środków antykorozyjnych (tectyl) należy
nanieść H-105 przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, pędzla lub
ściereczki. Pozostawić na 1 – 5 minut.
Następnie spłukać powierzchnię wodą z dodatkiem
10% roztworu H-21
przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, a
następnie zebrać brud do sucha za pomocą miękkiej szmatki lub
papieru.
Przed zastosowaniem należy wypróbować środek na mało widocznym
miejscu w celu sprawdzenia odporności powierzchni.

Informacja techniczna:
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Stosować następujące środki:

H-108

Sposób użycia
Zwilżyć czyszczoną powierzchnię wodą. Po ok. 2 minutach nanieść
H-108 grubą warstwą przy pomocy pędzla, szczotki, gąbki lub wałka. Pozostawić
H-108 na 5 – 30 minut aż graffiti całkowicie się rozpuści. Spłukać następnie do
czysta przy pomocy urządzenia wysokociśnieniowego na gorącą wodę.
W przypadku pozostałości środków antykorozyjnych (tectyl) należy nanieść H-105
przy pomocy urządzeń niskociśnieniowych, pędzla lub ściereczki. Pozostawić na 2 –
10 minut. Następnie spłukać powierzchnię gorącą wodą aż do usunięcia resztek
tectylu.
Jeśli w dalszym ciągu na powierzchni widoczne są cienie/smugi należy nanieść
H-30 za pomocą pędzla z nylonowym włosiem lub wałka. Pozostawić na 2 – 10
minut i spłukać następnie gorącą wodą do uzyskania czystej powierzchni.
Rady: Bezpośrednio przed spłukaniem powierzchni przy użyciu urządzeń
wysokociśnieniowych można nanieść urządzeniem niskociśnieniowym cienką
warstwę H-21 w koncentracie. Dzięki temu mycie agregatem wysokociśnieniowym
przy użyciu gorącej wody zostanie znacznie usprawnione. Metodę taką można
również zastosować w przypadku: H-108, H-105 i H-30 .
PS: Po oczyszczeniu powierzchni należy zabezpieczyć ją środkiem
H-100 .
( patrz załącznik 9 )
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Metoda

Ralf

H-108

H-30

H-105

H-81

Sixten

H-21

Beton

1

x

x

x

x

Cegła

1

x

x

x

x

Kamień murarski

1

x

x

x

x

Drewno

1

x

x

x

x

Plastik

2

x

x

x

x

Akryl

2

x

x

x

x

Szkło

2

x

x

x

x

Lakier 2K

3

x

x

x

x

Lakier 1K

4

x

x

x

Metal

3

x

x

x

Cement

1

x

x

x

x

Piaskowiec

1

x

x

x

x

Kafelki

1

x

x

x

x

Aluminium

3

Guma

4

Włókno szklane

2

Ogrodzenia

5

Szyldy (anti-graffiti)

3

Szyldy

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

6

x

x

x

Tkaniny

7

x

x

x

Granit

1

x

x

x

x

Marmur

1

x

x

x

x

Wapień

1

x

x

x

x

Asfalt

1

x

x

Blacha

2

x

x

x

x

Laminat

2

x

x

x

x

Podłogi winylowe

2

x

x

x

x

Lakier bezbarwny

2

x

x

x

x

Malowane fasady

8

x

x

x

x

Pumeks

1

Usuwanie graffiti z
wszystkich powierzchni z
użyciem
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