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INSTRUKCE

GRAFFITI WIPES

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Graffiti Wipes KWG 50 ks Dóza 85978

Čistící utěrky k odstraňování graffiti a sprejových barev 
z tvrdých, nesavých a neporézních povrchů.

Vlhčené utěrky s čistícím roztokem jsou vhodné k použití na neporézních površích jako hliník, sklo, 
ocel a většině plastů. Dále použitelné na: kovové rolety, autobusové zastávky, garážová vrata, 
reklamní prostory/billboardy, toalety a umývárny, vagony/kontejnery, autobusy, vlaky, výtahy, znaky 
a štíty, telefonní budky a mnoho dalšího. 

Neobsahují žádná rozpouštědla postihující polykarbonáty a jsou tedy vhodné k různým údržbovým 
aplikacím.

✓ Bílé vlhčené utěrky

✓ Lehká citrusová vůně

✓ Absorbuje většinu inkoustů, barev, graffiti a permanentních popisovačů

✓ Oplachovatelné vodou

✓ Netoxické

✓ Bez obsahu rozpouštědel

1. Povrch tvrdého, nesavého povrchu důkladně otřete utěrkou KWG a v případě potřeby osušte 
čistým hadříkem nebo omyjte čistícím roztokem.

2. Aby nedošlo k vysušení utěrek, udržujte dózu pevně uzavřenou. 
3. Před použitím produkt vyzkoušejte na nepohledovém místě, zvláště u akrylových plastů.



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.
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Certifikát č. 06.176.812

ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Kód produktu: 85978

Název: Graffiti Wipes

Kód cel.sazebníku: 3814 0090

Životnost: 24 měsíců

Balení: dóza s 50ti utěrkami

MSDS: ano

Barva: bílá

Konzistence: plátno

VOC: 865 g/l (210g/dóza)

Vůně: citrus

Specifická hustota: 0,95 g/ml

Parotěsnost: 4,0 při 80 °C

Teplota vzplanutí: 63 °C

Teplota samovznícení: 360°C


