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Graffiti SafeWipes - vlhčené ubrousky 

Určené pro odstraňování všech typů graffiti sprejů, kuličkových per, fixů, pastelek, zvýrazňovačů a 
popisovačů z lakovaných i jiných hladkých povrchů. 

 

POPIS PPRODUKTU  

Určené pro odstraňování všech typů graffiti sprejů, kuličkových per, fixů, pastelek, zvýrazňovačů a 
popisovačů z lakovaných i jiných hladkých povrchů. 

Ubrousky Safewipes odstraní:  

Stříkané sprejové barvy, přestřiky, popisovací pera a fixy, značkovače, pastelky, kuličková pera, 
mastnotu, špínu a další znečištění ze:  

Zdí, cedulí, laviček / židlí / stolů, odpadkových košů / kontejnerů / popelnic, tabulí whiteboard, 
prodejních / výdejních automatů, poštovních schránek, komerčních / informačních / dopravních 
značek, rozvaděčů a rozvodnic, mobiliáře dětských / sportovních hřišť, povrchu vozidel aut / 
autobusů / tramvají / metra / vlaků, autobusových zastávek, materiálů ošetřených práškovou / 
akrylátovou barvou, plastů a skla. 

VLASTNOSTI A VÝHODY  

• Univerzální ubrousky s všestranným použitím pro odstraňování graffiti a jiných znečištění z 
lakovaných a hladkých povrchů.  

• K dispozici jsou v hermeticky uzavřených sáčcích s neomezenou trvanlivostí, které se snadno rozdají 
a také přenáší.  

• Složení odstraňovače rychle účinkuje, nezpůsobí žádná poškození podkladového povrchu. Svými 
vlastnostmi odstraňovač dané graffiti a jiné skvrny barev uvolní od povrchu a zapouzdří. Můžete 
zbytky snadno otřít, aniž by se odstraňovaná barva rozetřela, rozmazala či znovu na povrchu 
zasychala.  

• Příjemně voní, netoxické.  

• Bezpečné a účinné použití na většině hladkých povrchů. 

• BIOLOGICKY ODBOURATELNÁ kapalina.  

• Čistí a dezinfikuje (zabíjí) povrchy od stafylokoků, streptokoků, E. coli a salmonely. 
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Graffiti SafeWipes - vlhčené ubrousky 

 

NÁVOD K POUŽITÍ  

Ze zkušenosti víme, že nejlepší technikou užívání tohoto odstraňovače je následující způsob:  

KROK 1. Ubrousek rozložte a zmačkejte. Krouživým stíracím pohybem odstraňte graffiti. Postupujte 
po malých plochách. S každým setřením ubrousek otočte, aby plocha zůstávala čistá.  

KROK 2. Po odstranění graffiti plochu okamžitě otřete měkkou NAVLHČENOU tkaninou.  

Popisovací fixy se rozpustí téměř okamžitě, avšak u voskovek to může trvat o něco déle. Stříkané 
barvy bude nutné před drhnutím nejprve ubrouskem namáčet. 

Nedělejte si starosti, pokud není celá skvrna barvy odstraněna. Jakékoli zbývající skvrny a stopy barvy 
lze snadno odstranit, pomocí odstraňovače FELTPEN FADEOUT. 

TIPY PRO ÚČINNÉ POUŽITÍ UBROUSKŮ SAFEWIPES  

TIP 1. Nejprve odstraňujte jen malou plochu graffiti, o velikosti vaší ruky, následně stírejte 
navlhčenou tkaninou. Než přistoupíte k čištění větších ploch, ujistěte se, že nedošlo k žádnému 
poškození podkladu.  

TIP 2. Nejprve smočte graffiti pomocí ubrousků SAFEWIPES a až následně stírejte. Někdy to trvá až 
několik minut, než se barva či lak „uvolní“ a graffiti se začne rozpouštět tak, abyste jej mohli otřít 
NAVLHČENOU tkaninou.  

TIP 3. U extrémně citlivých povrchů, jako jsou dopravní značky a některé akrylové povrchy, může být 
užitečné nejprve smočit povrch vlhkou tkaninou a až potom přistoupit k odstraňování. 

ZÁSADY BEZPEČNOSTI  

Ačkoli je použití ubrousků SAFEWIPES ve srovnání s většinou přípravků na odstraňování graffiti velmi 
bezpečné, jejich použití je určeno pro odstraňování nátěrů, vosků a olejů z povrchů budov a s těmi 
může být odstraňovač mnohem agresivnější na kůži a v očích, než jsou běžné každodenní čisticí 
prostředky.  

Noste rukavice a ochranné brýle, abyste zabránili zasažení očí a kůže. Používejte v dobře větraných 
prostorách. 

Hořlavá kapalina: Chraňte před žárem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a ostatními 
zdroji vznícení. 

OMEZENÍ  

Ubrousky SAFEWIPES jsou určeny pro hladké povrchy, ale nemusí být vhodné pro hladký nábytek a 
bytové vybavení. Vinylový fasádní obklad a některé plasty mohou být občas extrémně náchylné k 
poškození. 
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Graffiti SafeWipes - vlhčené ubrousky 

UPOZORNĚNÍ  

Před zahájením odstraňování vždy odstraňovač nejprve vyzkoušejte na nenápadné ploše. Tento 
přípravek je určen k odstraňování všech typů značkovačů a skvrn z barev, na určitých umělých nebo 
mořených površích může mít nepředvídatelné, nebo dokonce poškozující výsledky. V případě potřeby 
počkejte, dokud povrch nezaschne, tak aby výsledek byl perfektní.  

SPOTŘEBA PŘI APLIKACI A POKYNY PRO POUŽITÍ  

Jeden vlhčený ubrousek SAFEWIPE může odstranit přibližně 0,5 - 1 m2 celkové plochy z graffiti.  

Přesné pokrytí se liší v závislosti na typu odstraňované barvy a na savosti materiálu povrchu. 

TEPLOTA A POUŽITÍ  

Při teplotách pod 5 °C očekávejte výrazně delší reakční časy. 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Složení  

Ubrousky SAFEWIPES obsahují prémiovou směs přírodních alkoholů a citrusových olejů. Navrženo 
pro rozpouštění a uvolnění barev tak, aby se následně setřely pouze vlhkou froté tkaninou.  

Vlastnosti  

Barva: Oranžový ubrousek  

Zápach: Citrusová vůně.  

PH: 7,8  

Skladování: Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah žáru nebo přímých plamenů.  

Skladovatelnost: 5 let nebo déle v neotevřené nádobě.  

Bezpečnostní opatření: Hořlavina 

Označení DOT: UN3175, látky tuhé, obsahující hořlavé kapalné látky, j.n. (terpenické uhlovodíky, 
etylalkohol) 4.1, PG II 

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Ubrousky SAFEWIPES jsou impregnovány BIOLOGICKY ROZLOŽITELNOU kapalinou. Likvidujte je 
prosím ohleduplným způsobem. 

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu. 

OBRAŤTE SE NA DOVOZCE/DISTRIBUTORA 


