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 GRAFFY   

Zdravotn ě nezávadný,  biologicky 
rozložitelný gel  pro odstra ňování 
vandalských  graffit ů 

GRAFFY je přírodní produkt ve 
formě gelu speciálně navržený 
pro odstraňování vandalských 
grafitů. 

  

PROČ  GRAFFY je směs rozpouštědel organického původu se specifickými 
aktivními tenzidy  a pufrovacími složkami, které dovolují odstranění graffiti 
bez jakýchkoliv vedlejších účinků.     
 
GRAFFY je ideální alternativou k toxickým a agresivním substancím, které 
se běžně používají pro odstraňování vandalských graffiti. Tyto produkty jsou 
vyrobeny s využitím metylenchloridu nebo fenolických rozpouštědel, které 
jsou špatně snášeny osobami provádějícími ošetření a mají škodlivý účinek 
na prostředí, ve kterém se používají. Kromě toho jsou obzvláště agresivní a 
při použití jsou nespecifické. V praxi to znamená, že takové látky atakují jak 
graffiti, tak podklad/povrch,  na kterém je graffiti nastříkáno a tento povrch 
mění.  
 
Hlavní přednosti:  
 

• Rozpouštědla obsažená v GRAFFY jsou přírodního a syntetického 
původu a jsou tedy absolutně neškodná pro životní prostředí 

• Rychlý účinek: 2 až 3 minutový kontakt s graffiti, které se má 
odstranit je obvykle postačující     

• Viskozní gel spolehlivě přilne na každý svislý povrch 
• Nulová toxicita, pouze příjemná vůně 
• Vynikající kompatibilita s pokožkou, nezpůsobuje zápaly nebo 

vyrážky ani při dlouhodobém kontaktu 
• Účinný na všech typech nátěrů (barev) a značkovacích sprejů 
• Nenapadá kov, plasty, laminované, lakované nebo smaltované 

povrchy, aluminiová okna a dveře, plastové rolety atd.  
• Jednoduše odstranitelný: může být omyt tekoucí vodou.  

  

JAK  Aplikujte štětcem nebo válečkem na plochách až do 2 m2 povrchu naráz, 
ponechejte působit na povrchu od 1 do 3 minut a poté odstraňte pomocí 
kovové nebo plastové špachtle  nebo otryskáním vodou. Nikdy neotírejte 
houbou nebo hadrem, protože to by vedlo pouze k rozmazání 
odstraňovaného graffiti. Ošetření lze opakovat po první aplikaci pro 
odstranění zbytků skvrn. Před ošetřením stěn opatřených akrylátovými 
nátěry je rozumné otestovat odolnost nátěru na GRAFFY, aby se mohla určit 
optimální doba působení při aplikaci bez vyvolání poškození lakovaného 
povrchu. Výsledky odstraňování graffiti se mohou různit kvůli tloušťce 
nánosu graffiti a kvůli absorbční schopnosti ošetřovaného povrchu.  

  

KDE Malíři pokojů, fasádníci, restaurátoři dveří a oken 
Stavební údržba, obnova fasád 
Dílny pro opravy karosérií  
Transportní společnosti , městská veřejná přeprava a metro  
Dílny pro údržbu železničních vozů  

  

BALENÍ  Kód výrobku  Dodávaná množství  Balení  

 

 

733.005 Kanystr 5 kg Krabice 2 kanystry 
 


