
Nejdůležitější vlastnosti

• odstraní stíny po graffiti 
z hloubky materiálu

• nemá vliv na původní nátěry a barvy

206

podkladní nátěr
Penetrace se neprovádí. 

ředění
Neředí se.

použité nářadí
Kartáč nebo malířská štětka nebo štětec výhradně ze synte-
tického materiálu - nylonu.

čištění
Nářadí, nádoby a nástroje je nutné ihned po použití očistit
vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní
konstrukce na fasádě je nutné chránit před ušpiněním.

QR-kód odkazuje na
produktovou stránku
výrobku na našem
webu

odbarvovač pro odstranění stínů 
po graffiti

  název                                                                             spotřeba                     číslo výrobku
  weber.antigraffiti odstraňovač S               500 – 700 g/m2                         7803

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

definice výrobku
weber.antigraffiti odstraňovač S odstraňuje nápisy namalované inkoustem,
zvýrazňovači, propiskou, razítkovými barvami, apod. Neodstraňuje původní
nátěry a barvy, nemá na ně téměř žádný vliv.

použití
Odstranění zbytků graffiti na bázi inkoustu z povrchů z porézních materiálů
používaných ve stavebnictví, jako např. tenkovrstvých omítek a nátěrů,
z kamene, cihel, sádrovce, cementu, dřeva, apod. 

podmínky pro zpracování
Doporučujeme použít při teplotě podkladu a vzduchu v rozmezí +5 °C až
+25 °C.

všeobecné požadavky na podklad
Výrobek se používá k odstranění graffiti z povrchů opatřených ochranným
nátěrem weber.antigraffiti nátěr.

aplikace
Štětcem výhradně ze syntetického materiálu (nylonu) naneste na povrch
dostatečně silnou vrstvu výrobku. Nechte přípravek působit až do úplného
vymizení zbytků graffiti. V některých případech můžete nechat přípravek
působit i přes noc, až do úplného vyschnutí nanesené vrstvy. V případě
potřeby postup opakujte. Povrch důkladně opláchněte namáčením houbou
nebo tekoucí vodou.

upozornění
Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách
vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle
nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších
technických poznatcích.

důležité upozornění 
Přestože přípravek působí na pigmenty obsažené v graffiti, nepůsobí na 
pigmenty obsažené ve většině fasádních omítek a nátěrů. Výrobek má
bazickou reakci, pH = 13. U barevných a natíraných povrchů vždy proveďte
předběžnou zkoušku na malé části plochy.
Protože aplikace prostředků jsou velice početné a odlišné, ověření všech není
v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charak-
ter. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným
použitím výrobku.

balení
Výrobek je dodáván v plastových nádobách pro jednorázové použití,
hmotnost 1 kg. 

skladování
4 měsíce od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech
při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před světlem.

bezpečnost práce
Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu
zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků
nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte,
nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu
výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní 
prostředí!

weber•antigraffiti odstraňovač S




