
Innovation in cleaning and protection

Graffity Remover SPB

Spuitbare graffiti remover voor meerdere type ondergronden

Bijzondere voordelen

• Eenvoudig in gebruik door spuitbus 

• Zeer effectief 

• Werkt snel 
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Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
Graffity Remover SPB is een hoogwaardig en gebruiksvriendelijk 
gelvormig product voor universele toepassing op gesloten 
ondergronden. Verwijderd spuitbusverf, viltstiften, latexverf, 
lippenstift etc. van deuren, verkeersborden, rolluiken, 
transformatorhuisjes, metro’s, treinstellen, enz. Verwijderd veilig en 
grondig graffiti van geschilderde, geverniste of gecoate materialen, 
trespa, plexiglas, lexaan, etc. zonder deze aan te tasten. 

Gebruikersaanwijzing 
1. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. 
2.  Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. 
3. Voor gebruik de spuitbus schudden.  
4. De remover in een dunne laag aanbrengen.  
5. Na het verdampen van het oplosmiddel (circa 5 minuten) wordt 

een beschermende, droge PTFE-film gevormd.  

Bijzondere voordelen: 
- Eenvoudig en economisch in gebruik 
- Effectieve werking 
- Gel-achtige structuur 

Eigenschappen: 
Basis: 
Uiterlijk: 
Drijfgas: 
VOC-CH %: 
VOC-EU g/l: 
Soortelijk gewicht: 
Dampdruk bij 20°C: 
Spuit opbrengst: 
Opslag & houdbaarheid:

Benzyn alcohol 
Heldere kleurloze vloeistof 
DME 
50 % 
549 g/l 
0,845 
3,7 - 4,3  bar 
1,6 g/sec 
Minimaal 12 maanden in goed gesloten 
originele verpakking op droge, koele en 

vorstvrije plaats.  

Emballage en bedrijfsafval: 
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke 
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende 
plaatselijke verordeningen.  
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het 
geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de 
producten zijn voor risico van de gebruiker.  
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Aandachtspunten 
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen 

ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch 
resultaat te beoordelen. 

- Niet verwerken beneden 10°C.  
- Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon 

aanbrengen.  
- Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen. 

Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP): 
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open 
barsten bij verhitting. Schadelijk bij contact met de huid en bij 
inademing. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan 
irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van 
medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 
houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden 
van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere 
ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of 
verbranden. Stof of nevel niet inademen. Beschermende 
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het 
haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water 
afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse 
lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts 
raadplegen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). 
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten 
verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. 
Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501 De 
inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.  


