MC-Cleaner G
Čisticí prostředek na graffiti
Vlastnosti produktu
•
•
•
•

rozpouštědlový
jednoduché zpracování, připravený k okamžitému použití
nanášení štětcem, štětkou nebo kartáčem
gelová konzistence, nanášení bez úkapů

Oblasti použití
•
•
•

prostředek pro odstraňování graffiti z MC-Color Proof vision a MC-Color Flair vision
použitelný pouze v kombinaci s těmito produkty
scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace periodická, zpracování

Pokyny pro zpracování
Popis produktu
MC-Cleaner G byl vyvinut speciálně pro odstraňování
graffiti. Jedná se o prostředek připravený
k okamžitému použití, který umožňuje rychlé, lehké
a důkladné odstranění graffiti, nápisů a kreseb
provedených barevnými tužkami, fixy a laky.
Odstraňování graffiti
MC-Cleaner G se nanese pomocí měkkého štětce
nebo štětky a poté se krouživým pohybem rozetře do
plochy. U drsných, strukturovaných podkladů se MCCleaner G nanáší pomocí kartáče.
Po krátké době působení, cca 2 až 3 minuty (max. 5
minut), se nátěr stáhne pomocí gumového hladítka.
Z hladítka
směs
následně
setřeme
pomocí
papírových ubrousků nebo utěrek a plochu dočistíme
vlhkou houbou. Použití vody s obsahem tenzidů
zvyšuje účinnost čištění.

Dbejte na to, aby nedošlo k vyschnutí směsi čistidla
a graffiti-barvy ještě během fáze čištění. Je potřeba
zohlednit zvláště přímé sluneční záření a vítr
vysokých rychlostí.
Ochranné prostředky
Při práci s MC-Cleaner G používejte ochranné brýle a
ochranné pracovní rukavice.
Dodržujte pokyny uváděné v bezpečnostním listu!
Doplňková poznámka
Vyžádejte si před samotným čištěním naše technické
poradenství.
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Technické hodnoty MC-Cleaner G
Vlastnost

Měrná
jednotka
kg/dm3

Hustota

Hodnota*

Poznámky

0,96

Poměr míchání

okamžité použití

Doba působení

minuta

≥2
5

Spotřeba **

g/m2

cca 150 – 200

Podmínky pro zpracování

°C
%
K

≥ 5 - ≤ 30
≤ 80
3

minimálně
maximálně

teplota podkladu, materiálu a vzduchu
relativní vlhkost vzduchu
nad rosným bodem

Poznámky k produktu MC-Cleaner G
Barva

transparentní

Balení

10 kg kbelík

Skladování

Originálně uzavřené nádoby lze skladovat minimálně 9 měsíců. Skladovat
v suchu a chladu. Stejné podmínky platí pro přepravu.

Likvidace obalů

Obaly je nutné dokonale vyprázdnit.

* Veškeré technické hodnoty jsou uváděny při + 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu, teplota samotného
materiálu je mezi + 15 °C a + 25 °C.
** Podle druhu podkladu a použité graffiti-barvy se může spotřeba lišit.

Poznámka: Údaje v tomto technickém listu jsou uváděny na základě našich zkušeností a dle našeho nejlepšího vědomí, jsou však nicméně
nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním podmínkám. Naše údaje se vztahují k všeobecně
platným technickým pravidlům, které musí být dodržovány při aplikaci. S přihlédnutím k tomu ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich
prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylující se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li
potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat všeobecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.
Vydání 05/17. Tento materiál byl z technického hlediska upraven. Předchozí vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z
technického hlediska upraveném vydání je toto vydání neplatné.
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