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CLEANING 

RO-45 GRAFFITI REMOVER 

  

USUWANIE FARB, MARKERÓW, KLEJU 

  
PRZEZNACZENIE  

Preparat do usuwania graffiti, zabrudzeń z farb akrylowych, markerów, atramentu, gumy do żucia, ołówków, 
gumy i taśm klejących z powierzchni kabin toalet przenośnych, kontenerów, szafek metalowych, znaków 

drogowych, szyb i okien, wind, wagonów kolejowych, tramwajów, autobusów, pojazdów mechanicznych  

oraz powierzchni betonowych, kamienia granitu i cegły. Produkt nadaje się szczególnie do czyszczenia 

nieprzenikalnych, niemalowanych powierzchni jak również do twardych, gładkich i porowatych powierzchni  

jak: niektóre tworzywa sztuczne (pleksiglas, poliwęglan), szkło, stal nierdzewna, emalia piecowa, gres 
szkliwiony, powłoki epoksydowe i poliuretanowe. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Preparat gotowy do użytku. Spryskać czyszczoną powierzchnię preparatem. Po kilku sekundach zetrzeć 

spryskane zabrudzenie za pomocą czystej, miękkiej tkaniny lub ręcznika papierowego.  

W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń, powtórzyć czynność pozostawiając zabrudzenie pod działaniem 
płynu przez nieco dłuższy czas. Można też użyć ściernej gąbki. Do czyszczenia powierzchni porowatych można 

też, po spryskaniu, użyć szczotki ze sztywnym włosiem i następnie zetrzeć lub zmyć wodą za pomocą 

urządzenia ciśnieniowego. Należy zachować ostrożność przy spryskiwaniu preparatem powierzchni 

syntetycznych takich jak: guma, płyty bitumiczne, niektóre powłoki malarskie i niektóre tworzywa sztuczne. 

Przed użyciem należy przeprowadzić test odporności na mało widocznej części powierzchni. 

 
ZAWIERA 

3-metyksy-3-metylo-1-butanol; niejonowe środki powierzchniowo czynne 5-15% 

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Przechowywać w temp. od 5°C do 35°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. 
 

TERMIN TRWAŁOŚCI 

12 miesięcy od daty produkcji. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 

Stan skupienia: ciecz  
Barwa: bezbarwna  

Zapach: bez zapachu 

Gęstość względna: d20 – 1,020 ± 0,005 g/cm3 

pH(5%): nie oznaczono 
 

OZNAKOWANIE PRODUKTU 

Zgodnie z kartą charakterystyki. 

 
OPAKOWANIA 

lL x 12 szt., 5L x 4 szt., 10L 
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