Finalit No. 7

Odstraňovač graffiti a barev
•
•
•
•

Odstraňuje graffiti a zbytky laků a barev.
Odstraňuje zbytky lepidel a samolepicích folií, kobercových a tapetových lepidel.
Odstraňuje lak na nehty a čáry od fixů.
Odstraňuje čáry od tužky (ve většině případů).

•
•
•
•

pH: Nevztahuje se.
Aplikuje se neředěný.
1 kg vystačí až na 10 m2 plochy, podle stupně znečištění.
Neobsahuje uhlovodíky chlóru. Gelová látka se slabým zápachem, netoxická.

1. Informace o produktu Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a barev
a) Použití

Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a barev je vhodný pro všechny povrchy, které nejsou citlivé na rozpouštědla.
Nehodí se na povrch jako pryskyřicí vázané průmyslové podlahy, omítky, barvy, aglomerovaný mramor, podlahové
krytiny ze syntetické pryskyřice apod.
Pozor! Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a barev může naleptat měkké kameny jako mramor, vápenec, pískovec,
terazzo. apod. Doporučujeme produkt nejprve vyzkoušet!
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE
• Pořiďte fotografie již existujících poškození povrchu, která vznikla běžným denním provozem a úklidem.
Začněte ode dveří a postupujte po směru hodinových ručiček.
• Spodní části dřevěného nábytku či dřevěných předmětů (např. rámy dveří) ošetřete transparentním
silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem či vodou. Používejte speciální, kyselinovzdorné
plastové pásky, které nezanechávají zbytky lepidla!
• Již existující staré nátěry je nutné z povrchu odstranit pomocí čisticího prostředku Finalit No. 5, nebo směsí
produktů Finalit No. 1 Intenzívní čistič, Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev a Finalit No. 39 Kompakt
v poměru 1:1:1. Pokud nejsou staré nátěry nejprve odstraněny, účinek čističe bude snížen! V případě, že
staré nátěry nejsou viditelné pouhým okem, proveďte test a) čepelí nože (škrabáním do povrchu), b)politím
povrchu vodou (je-li povrch natřen, voda k němu nepřilne).
• Vypněte podlahové topení!

Stránka 1 z 3

Výrobce nezodpovídá za údaje, specifikace a pokyny zde uvedené!

b) Aplikace přípravku

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Povrch znečištěný graffiti či barvou nejprve předběžně ošetřete prostředkem Finalit No. 1 Intenzívní čistič.
Nechte působit přibližně 10 minut.
Povrch důkladně opláchněte vodou.
Zahřejte čištěný povrch (pokud je to možné).
Naneste Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a barev pomocí houby, štětce či špachtle.
Přípravek nechte působit 5-60 minut, podle stupně znečištění.
Očistěte povrch vysokotlakým vodním čističem nebo vodním pískováním.
V případě, že zůstanou zbytkové pigmenty: Naneste Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn, překryjte kompresní
fólií a nechte působit 1-5 hodin. Tím dojde k vybělení skvrn.
Neutralizace: Očistěte povrch a nástroje používané při čištění prostředkem Finalit No. 1 Intenzívní čistič
zředěným vodou v poměru 1:20.

UPOZORNĚNÍ: Ve výjimečných případech může být nutné nechat produkt Finalit No. 7 působit déle nebo jej nanést
ještě jednou.
Při odstraňování graffiti z lakovaného podkladu zkraťte dobu působení na maximálně 30 sekund!
Ideální teplota pro práci s produktem je mezi +15°c až +20°C.

2. Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a barev
a) Graffiti na pískovci a omítce

Pokud je třeba odstranit graffiti z hrubě porézních materiálů (např. pískovce), doporučuje se nejprve použít křemičitý
písek zrnitosti 0,1-0,5 mm a leštičku s hnědým padem. Poté použijte vysokotlaké vodní pískování (s tlakem max. 150
-180 bar), aby se odstranily zbytky barvy z mikro pórů. Pokud ještě přetrvávají zbytky barvy, lze použít produkt
Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn, jak je popsáno výše v oddílu 1 b).

b) Zbytky lepidel a kobercových lepidel

Po stržení lepeného koberce je před pokládáním dlažby nutné z podlahy pečlivě odstranit zbytky lepidla. Naneste
Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a barev a nechte jej působit přes noc. Poté změklé lepidlo seškrábněte špachtlí.
Další možnost: Očistěte povrch pomocí křemičitého písku 0,1-2,0 mm jednokotoučovým strojem nebo brusným
kartáčem zrnitosti 180 s přídavkem vody.

c) Graffiti na dopravním značení

Pozor! Při odstraňování graffiti z dopravních značek (které jsou potažené reflexní folií), lakovaných povrchů nebo
samolepicích folií na automobilech je nutné zkrátit dobu působení produktu Finalit No. 7 na 10 vteřin až max. 5
minut. Finalit No. 7 by totiž mohl poškodit podkladní folii, barvu či lak. Po čištění povrch ihned důkladně opláchněte
produktem Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů.

d) Odstraňování tapet

Naneste Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a barev a nechte působit přes noc. Poté změklé tapety a lepidlo odstraňte
špachtlí.
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3. Specifikace výrobku
Vzhled:
pH:
Balení:
Skladování:

Kapalný, bělavý
Nevztahuje se
Plastová nádoba o hmotnosti 1 kg nebo 5 kg
Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

4. Bezpečnostní pokyny
Dodržujte běžná pravidla pro práci s chemikáliemi. Zajistěte dobré větrání či odsávání par z pracoviště. Předcházejte
tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo kontakt s potravinami, nápoji či krmivy pro zvířata. Potřísněný oděv ihned
svlékněte. Při přestávkách v práci a po ukončení práce si omyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.

5. Upozornění
Informace o produktu vycházejí z pečlivého laboratorního zkoumání a rozsáhlých praktických zkušeností. Jedná se
však o údaje neoficiální. Doporučujeme, aby si uživatel sám ověřil a otestoval, zda výrobek splňuje jeho potřeby.
Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.
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