
AKEMI  GRAFFITI VALIKLIS
TECHNINIS APRAŠYMAS

CHARAKTERISTIKOS

AKEMI Graffiti  valiklis  –  paruoštas  naudojimui  vienkomponentė  priemonė,  kurios  pagrindas   
efektyvūs solventai. Neturi šarmų, rūgščių, angliavandenilių. 
Sudaro apsauginę paviršiaus plėvelę.

YPATINGOS SAVYBĖS:

 turi itin puikias emalę ir dažus tirpinančias savybes
 ypač tinka valant vertikalius paviršius – yra želė konsistencijos.
 veikdamas dažus, nepalieka dėmių. 
 lengvai nusivalo nuo paviršiaus, veikiant garams.

TAIKYMO SFERA:

Preparatas  pritaikytas  Graffiti  ar  panašių  aerzolinių  dažiklių  valymui  nuo  pastatų,  monumentų  paviršių. 
Specialiai rekomenduotinas mineralinėms, tirpikliams atsparioms medžiagoms – natūraliam ir dirbtiniam akmeniui 
(granitui, marmurui, betonui, plytoms, klinkeriui, smiltainiui, tinkui). Aglomarmuro paviršiai, turintys sintetinių 
dervų turi būti išbandomi.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

1. Paviršius turi būti sausas.
2. Optimali darbinė temperatūra nuo 10 iki 30°C. Saugoti nuo tiesiogių saulės spindulių.
3. Tepti teptuku arba glaistykle lygiu sluoksniu.
4. Palaukti  10-15  min.  kol  suveiks.  Po  to  dažai  pašalinami  karštu  vandeniu.  Karšto  vandens  srovė 

rekomenduojama dideliems paviršiams. Po to vanduo turi būti surinktas pagal saugumo reglamentą.
5. Jei užteršimas stiprus, pakartotinai pakartoti procedūrą šepetėliu iš natūralios medžiagos, palikti priemonę 

ilgesniam laikui. Po to nuplauti (4-tas punktas )
6. Po nuplovimo rekomenduojama paviršių padengti  AKEMI Anti-Graffiti, kaip profilaktine priemone.

SPECIALŪS PATARIMAI:

Preparatas agresyviai veikia dažytus paviršius. Netinka medienos, neatsparios tirpikliams plastmasės 
valymui. Abejojant dėl poveikio patikrinti ant nematomų paviršių. Vertikalių paviršių valymą  pradėti  nuo 
viršaus į apačią. Paviršiams su atviromis poromis (smulkiagrūdis smiltainis), kurie  nebuvo  padengti  AKEMI 
Anti Graffiti, gali likti dėmės nuo dažų, nežiūrint intensyvaus valymo, kadangi pimentai įsigeria giliai.

SAUGUMO NORMOS: žr. „ES“ normas

TECHNINIAI DUOMENYS:

Spalva: skaidrus balzganas
Tankis: 1g/cm³
Išeiga: maždau 500-1000g/m²( priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo)
P-H: maždaug 6
Konsistencija: želė

Naudojimo  laikas: 1  metai  laikant  vėsioje,  tačiau  šalčiui  nepasiekiamoje  vietoje,  hermetiniame  
originaliame  inde.

KENKSMINGUMAS: 

 Vengti tiesioginio kontakto su akimis ir oda. Naudojant valiklį būtina mūvėti apsaugines pirštines. Būtina 
naudoti akių apsaugines priemones, jeigu yra galimybė, kad preparatas pateks į akis. Preparatui patekus į akis 
nedelsiant reikia praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją.



PAŽYMA:

Aukščiau  pateikta  informacija  paremta  paskutinio  periodo  tyrimų  duomenimis.  Vartotojas  turi  teisę  
informaciją patikrinti nuo paskelbimo momento. Gamintojas nekontroliuoja perdirbimo ir poveikio aplinkai.


