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Caracteristici: 

 
AKEMI

® 
Graffiti Remover este un produs cu conţinut de solvenţi de calitate 

superioară destinat pentru îndepărtarea graffitti-urilor şi a murdăriei (de natură 
identică cu a acestora) de pe suprafeţe minerale şi rezistente la solvenţi. Nu 
conţine acizi, baze şi nici hidrocarburi clorurate. Produsul are următoarele 
proprietăţi: 
 

 capacităţi foarte bune de dizolvare şi umflare a multor vopsele şi sprayuri 
de vopsea 

 aplicare uşoară pe suprafeţe verticale datorită consistenţei gelatinoase 

 nu formează pete prin împrăştierea vopselei în piatră 

 îndepărtare uşoară cu aburi 
 

Domeniu de 
utilizare: 

AKEMI
® 

Graffiti Remover se utilizează pentru îndepărtarea graffitti-urilor şi a 
urmelor de vopsea de pe faţade, construcţii, monumente etc. Este indicat înainte 
de toate pentru suprafeţele minerale (piatră naturală şi artificială, marmură, granit, 
beton, ţiglă, clincher, calcar, tencuieli etc.). În cazul marmurei aglomerate (cu 
conţinut de răşini sintetice) se recomandă încercarea prealabilă a produsului. 
 

Instrucţiuni de 
folosire: 

1. Suprafaţa trebuie să fie uscată. 
2. Temperatura optimă de prelucrare: 10-30°C; se va evita acţiunea directă 

a razelor solare. 
3. Produsul se aplică uniform cu o pensulă. 
4. După un timp de acţionare de 10-15 minute vopseaua înmuiată poate fi 

îndepărtată prin spălare cu apă caldă. Pentru suprafeţe mai mari se 
poate utiliza şi jet de apă fierbinte. Apa reziduală trebuie captată şi tratată 
conform prescripţiilor locale privind tratarea deşeurilor. 

5. În cazul murdăriei persistente poate fi necesară repetarea procesului de 
curăţire. AKEMI

® 
Graffiti Remover se va aplica atunci cu o perie de 

rădăcini naturale, suprafaţa trebuie periată intensiv şi spălat după un timp 
de acţionare corespunzător.  

6. După curăţare se recomandă protecţia preventivă împotriva mâzgăliturilor 
folosind AKEMI

® 
Anti-Graffiti.  

 
Indicaţii 
speciale: 

 Produsul atacă suprafeţele vopsite şi nu este indicat pentru curăţirea 
lemnului (pericol de umflare) şi a maselor plastice nerezistente la 
solvenţi. În caz de dubii se va încerca produsul pe o suprafaţă puţin 
vizibilă. 

 Curăţarea cu jet de aburi se va efectua de sus în jos. 

 Pe suprafeţele poroase (de ex. gresie fină), care nu au fost tratate 
anterior cu AKEMI

® 
Anti-Graffiti, pot să rămână, în ciuda curăţirii 

intensive, urme de vopsea din cauza pătrunderii profunde a pigmenţilor 
de vopsea în structura pietrei. 

 Pentru tratarea regulamentară a deşeurilor ambalajul se va goli complet. 
 

Indicaţii privind  
securitatea: 

vezi fişa cu datele de securitate CE 
 
 

Date tehnice: Consum:  500-1000 g/m
2
 

Culoare:  lăptiu, transparent 
Consistenţă:  gelatinos, stabil 
Densitate  la 20°C: circa 1 g/cm

3
 

Depozitare:  2 ani în ambalajul original închis, în loc uscat şi răcoros  
    

Atenţie! Datele de mai sus au fost furnizate pe baza nivelului de dezvoltare şi a tehnicii 
folosite în prezent de firma noastră. Datorită numeroşilor factori influenţatori, 
aceste date respectiv indicaţii tehnice de utilizare orale sau scrise pot avea doar 
caracter orientativ. Utilizatorul este obligat de fiecare dată să efectueze verificări 
proprii, încercări pe suprafeţe puţin vizibile sau de probă. 
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