
 
 
 
 
 

 
FESTÉK- ÉS GRAFFITI-ELTÁVOLÍTÓ 

 
LEÍRÁS    
 
A magas koncentrációjú, felületaktív 
tisztítógél festéknyomok és falfirkák 
eltávolítására szolgál.  

 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET   

Falfirkák eltávolítása ásványi felületekről. 

 

ELŐNYÖK  

 

• Jó penetrációs képesség, több rétegnyi 
festésen vagy bevonaton is képes 
áthatolni.  

• Sem savakat, sem lúgokat nem tartalmaz. 

• Alacsony párolgási index, oly módon 
javítja a hatásfokot, hogy nem engedi újból 
megtapadni a festéket. 

• Gyorsan kifejti a hatását. Mérsékli a kefe 
vagy homokfúvás okozta karcoló, csiszoló 
igénybevétel nyomait. 

• Felületaktív, könnyedén feloldja a festéket.  
 
FELHORDÁS  
 
A tisztítandó felület nem igényel semmilyen 
előzetes kezelést. A MAXCLEAR® GRAFFITI 
CLEANER felhordása történhet ecsettel, 
hengerrel vagy spatulával. Mind vízszintes, 
mind függőleges felületen vastag rétegben 
kell alkalmazni.  

 
Hagyjuk száradni a MAXCLEAR® GRAFFITI 
CLEANER-t 10 - 15 percig, majd távolítsuk el 
a graffitit spatulával, nagy nyomású 
vízsugárral vagy drótkefével.  Ha nem sikerül 
maradéktalanul eltávolítani a falfirka- vagy 
festéknyomokat, ismételjük meg a műveletet, 
ahányszor szükséges. 

 
A MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER-rel 
megtisztított felület graffitivel szembeni 
további védelméről MAXCLEAR® GRAFFITI 

bevonat felhordásával célszerű gondoskodni. 
Az újabb tisztítási művelet előtt hagyjuk 
teljesen megszáradni a felületet.  
 
Alkalmazás után tiszta vízzel alaposan 
mossuk le a szerszámokat.  
 
KIADÓSSÁG  
 
Egy liter kb. 3 m2, egy kilogramm kb. 2,6 m2 
tisztításához elegendő. 
 
CSOMAGOLÁS   
 
25 kg-os hobokban  és 5 kg-os kannában  
kerül forgalomba. 
 
TÁROLÁS   
 
Eredeti, bontatlan, jól lezárt edényében tartva 
a MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER 
tárolási ideje egy év. 
 
BIZTONSÁG 
 

• Ügyeljünk arra, hogy a termék ne kerüljön 
a bőrre és a szembe. Használjunk 
megfelelő védőruházatot, gumikesztyűt, 
védőszemüveget és maszkot. A belégzése 
kerülendő (igen mérgező). Metilén-kloridot 
tartalmaz.   

• Tűztől és gyerekektől távol tartandó.  

• Beltéri alkalmazás esetén gondoskodjunk 
megfelelő szellőzésről, illetve viseljünk 
maszkot, ha rosszak a szellőzési 
viszonyok.  

• Gyúlékony termék. 

• Forró időben ne forduljunk arccal a kanna 
felé annak kinyitásakor.  

• Bőrre kerülés esetén meleg vízzel és 
szappannal mossuk le az érintett részt. 
Szembe jutás esetén bő vízzel történő 
alapos öblítés után forduljunk orvoshoz.  

 
 
 

 

95.00.sz. műszaki adatlap 

MAXCLEAR  

  ®  GRAFFITI CLEANER 

® 



 
 

TECHNIKAI ADATOK  
 
 

Szín áttetsző törtfehér 

Sűrűség (kg/l) 1,150  0,05 

Viszkozitás (mPa) 8,500  2,500 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANCIA 
 
A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat és 
szakirodalmi anyagokból származó technikai ismereteinket tükrözik. A DRIZORO®, S.A.U. fenntartja 
magának a külön előzetes értesítés nélküli változtatás jogát. Az adatokat csak a tájékoztatóban kifejezetten 
meghatározott célokra szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználás esetén a gyártó csak akkor vállal 
felelősséget, ha az ilyen felhasználást előzetesen engedélyezte. Az anyagszükséglettel, mérési 
módszerekkel és kiadóssággal kapcsolatos adatok csupán tájékoztató jellegűek, tapasztalati értékeken 
alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és építéshelyi adottságok függvényében változhatnak, ami 
indokolt mértékű eltéréseket eredményezhet. A tényleges adatok megismerése érdekében előzetes helyszíni 
próbák elvégzése ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt termék értékére 
korlátozódik. További kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. Jelen 
tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat hatályát veszti. 
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