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GRAFFITISTOP 2 je určený k odstráneniu graffiti spôsobených rôznymi typmi farieb (akrylátovými, 
epoxidovými, nitrocelulózovými, polyuretánovými, alkydovými a pod.) na hladkých nenasiakavých 
povrchoch (sklo, mramor, žula, kovy, smalty, glazované obklady a pod.). Prípravok je možné tiež 
použiť k odstráneniu graffiti z nasiakavých povrchov (betón, umelý kameň a prírodný kameň, pálené 
tehly, minerálne omietky, pieskovce a pod.), pokiaľ sú ošetrené preventívnym ochranným prípravkom 
Barbakan, výrobca STACHEMA CZ. Graffitistop 2 je kvapalná forma prípravku Grafittistop 3, v 
kombinácií slúžia tieto prípravky k lepšiemu vyčisteniu povrchu.  

Neodporúčame použiť na PVC, polystyrén, polyuretány, polykarbonáty (MAKROLON), 
polymetylmethakryláty (plexisklo) - porušuje vzhľad povrchu týchto materiálov. Graffitistop 2 rozpúšťa 
rôzne typy farieb používané pri výrobe sprejov a fixov.  

 

Návod na použitie: POZOR!  Zásadne je nutné odstraňovač odskúšať na skrytom mieste a vybrať 
vhodnú kombináciu chemického a mechanického čistenia! Aplikuje sa neriedený štetcom, valčekom, 
postrekom, prípadne máčaním znečisteného materiálu. Po nanesení na suchý povrch sa nechá 
pôsobiť 1 až 5 minút v závislosti na veku a intenzite znečistenia. Čistená plocha sa nikdy nenechá 
úplne zaschnúť (priebežne sa dopĺňa Graffitistop). Po aktívnom pôsobení prípravku a narušení 
sprejovej vrstvy nasleduje intenzívne mechanické čistenie (napr. kefa) a opláchnutie dostatočným 
množstvom vody (najlepšie tlakovou vodou systémom WAP), prípadne mechanické dočistenie s 
použitím saponátu. V prípade ak zostali na povrchu nezmyté častice farby, postup sa na týchto 
miestach po odparení vody a vyschnutí čisteného povrchu opakuje (voda proces čistenia zastavuje). 
Aplikácia sa vykonáva pri teplote 10 °C až 25°C. Výsledok čistenia a spotrebu prípravku ovplyvňuje 
množstvo faktorov - poréznosť povrchu, typ farby a jej množstvo, vek a intenzita znečistenia, teplota 
prostredia atď. Pre hĺbkové dočistenie odporúčame aplikovať prípravok Graffitistop 3. Po skončení 
práce a vyschnutí povrchu je nutné obnoviť preventívnu ochranu prípravkom Barbakan. 

Skladovanie: v originálnych dokonale uzatvorených obaloch pri teplote do 25 °C, v suchých, dobre 
vetraných skladoch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, zdrojov tepla a otvoreného ohne. 

Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích 
podmienok.  

Upozornenie: Koncentrovaný prípravok nevylievajte do kanalizácie! Pary môžu tvoriť so vzduchom 
výbušné zmesi! Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Výrobca nezodpovedá za škody 
spôsobené nesprávnym použitím výrobku.  

 

Obsahuje: 1-methoxypropan-2-ol a ďalšie zložky upravujúce úžitkové vlastnosti prípravku. 

R-vety:  Vysoko horľavý. Vdychovanie pár môže spôsobiť ospalosť a závrate.  

S-vety, prvá pomoc:  Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na 
chladnom mieste. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Nevdychujte pary a 
aerosóly. Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. Používajte vhodný ochranný 
odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri požití vypláchnuť ústa vodou, vypiť 
asi 0,5 litra vody, nevyvolávať zvracanie. Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento 
obal alebo etiketu. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Pri nadýchaní odviesť postihnutého 
na čerstvý vzduch. Pri zasiahnutí očí ihneď vyplachovať prúdom vody min. 10 minút. 
Likvidácia: Prázdny obal i obal so zvyškami prípravku odovzdajte na miesto určené obcou na 
zneškodňovanie nebezpečných odpadov. 
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