GENOL PRO GEL
PENTRU ELIMINAREA VOPSELELOR SI LACURILOR SAU A
VOPSELELOR DE PE FATADELE CLADIRILOR
IDEAL PENTRU CURATAREA GRAFFITI
CARACTERISTICI
- Aspect: gel.
- Densitate: 1,21
- Randament: 0,3-0,6 kg/mp, in functie de natura
suportului.

AVANTAJE
- Actioneaza asupra majoritatii vopselelor, gratie
pluri-valentei componentilor sai.
- Poate fi utilizat pe toate suprafetele obisnuite:
lemn, ciment, metal, mai putin pe cauciuc, polistiren, dale din material plastic si zinc.
- Conserva proprietatile fizice ale suprafetelor pe
care se aplica.

MOD DE UTILIZARE
1. APLICARE CU PENSULA, PERIA (fibra naturala) SAU TRAFALET:
- se lasa sa actioneze pana ce vopseaua sau stratul
superficial al fatadei se exfoliaza in intregime. Se
curata si se clateste.
- poate fi aplicat un nou strat de vopsea, imediat ce
suprafata decapata devine curata si uscata.
2. CURATAREA GRAFFITI:
- se inmoaie zidul sub zona de curatat, pentru a
evita penetrarea culorilor.
- in nici un caz nu se inmoaie zona acoperita de
graffiti, inainte de aplicarea GENOL PRO GEL.
- cu ajutorul unei pensule se aplica GENOL PRO
GEL pe zona cu graffiti. Se lasa sa actioneze 1015 minute, in functie de vopsea. La temperaturi
mari, se amesteca produsul cu lipici pentru tapet,
pentru a evita evaporarea prea rapida. In acest caz,
stratul de graffiti se va decoji ca un lac.

- se clateste cu ajutorul unui dispozitiv sub presiune. Uneori este posibil sa ramana urme. Pentru
a le elimina, utilizati OUT BETON.

DOMENII DE UTILIZARE
- Pentru eliminarea graffiti.
- Pentru eliminarea vopselei de pe diferite suporturi.
- Pentru eliminarea stratului protector (vopsea,
huma, etc.) de pe fatadele cladirilor.

MASURI DE PRECAUTIE
SI PROTECTIA MEDIULUI
- Nociv.
- Se pastreaza la adapost de caldura si inghet.
- Se va evita lucrul pe suprafete expuse la radiatia
solara sau incalzite excesiv.
- Se va evita lucrul in locuri fara ventilatie.

SIMBOLURI DE RISC SI
SIGURANTA
R35
Provoaca arsuri grave.
S23
A nu se respira vaporii.
S26
In caz de contact cu ochii, se spala imediat si din abundenta cu apa si se consulta un specialist.
S36/37/39
Se recomandã echipament de protectie,
folosirea mãnusilor de cauciuc, a ochelarilor de protectie si
a mastii pentru protejarea fetei.
S45
In caz de accident sau daca nu va simtiti
bine, se va consulta imediat medicul (daca este posibil, i se
va arata eticheta produsului).
S60
Se elimina produsul si/sau recipientul
acestuia ca pe un deseu periculos.

Produs în Franta
UTILIZARE EXCLUSIV PROFESIONALA
NOTA : indicatiile din aceasta fisa de produs sunt comunicate de laboratoarele Ceetal cu titlu informativ. Ele nu angajeaza
responsabilitatea producatorului sau a importatorului in caz de accidente rezultate in urma utilizarii defectuoase a produsului.
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