
 

 

 

 

 

    
 

ČISTIČ GRAFITŮ  

SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ PRO NENATŘENÉ A KŘEHKÉ POVRCHY 
 

POPIS VÝROBKU 

GraffiGuard
® 

2030 Ecological je určen pro 

odstranění všech druhů inkoustů nebo barvy 

používaných na grafity. Odstraňuje všechny barvy 

ve spreji z betonu, cihly, glazované dlaždice, 

omítky, štuku, dřeva a jiných porézních povrchů, 

kromě natřených nebo křehkých povrchů (sklo, 

plexisklo,…). Díky své vysoké viskozitě je 

GraffiGuard
® 

2030 Ecological zejména vhodný 

pro dlouhodobou ochranu porézních povrchů. 

 

CHEMICKÉ SLOŽENÍ 

 Organické na bázi rozpouštědla. 

 

VÝHODY A VLASTNOSTI 

 Z 95% biologicky rozložitelný za 3 dny. 

 Směs organických rozpouštědel. 

 Nehořlavý. 

 Snadné použití. 

 Výrobek na bázi rozpouštědla. 

 Použití exteriér, interiér. 

Možnosti použití: 

Porézního podklady. 

Mírně porézní podklady. 

Podklady chráněné ProtectGuard
®
. 

Cihly, omítky, přírodní kámen, beton ... 

BALENÍ 

Nádoby o objemu 1 a 5 litrů. 

 
 

TECHNICKÁ DATA 

Skupenství při 20 ° C      : viskózní kapalina 

Barva        : hnědá 

Zápach        : jemný  

Ph        : není relevantní 

Bod varu [° C]      : neměřený 

Kritická teplota [° C]      : neměřená 

Hustota       : 1,250 

Rozpustnost ve vodě [obj /obj]  : Mísitelný 

Bod vzplanutí [° C]      : 102 ° C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ LIST 



 

 

APLIKACE 

 Před aplikací vždy otestujte nanesením na 

malou část podkladu. 

 Naneste GraffiGuard
® 

2030 Ecological 

na vlhký podklad. Zvláště u porézních 

povrchů pomůže navlhčení povrchu vodou 

zamezit prosakováním rozpuštěné barvy 

hluboko do povrchu. 

 Aplikujte nezředěný: štětcem nebo 

válečkem. Grafit důkladně pokryjte 

produktem a poté přetřete povrch štětcem. 

Počkejte na rozpuštění barvy (10 až 20 

minut). 

 Důkladně opláchněte horkou tlakovou 

vodou. 

 Pokud zůstanou zbytky barvy nebo skvrny, 

postup opakujte pomocí GraffiGuard
® 

2010. 

 Jakmile je grafit odstraněn, povrch 

důkladně opláchněte vodou. 

 

 

VYDATNOST 

Vydatnost závisí na pórovitosti materiálu. 

Níže uvedené údaje jsou přibližné a měly by se 

používat pouze jako obecné vodítko:  

1 - 3 m² / litr     

                       

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 

 Po použití veškeré nářadí a zařízení omyjte 

vodou 

 

SKLADOVÁNÍ 

 Uchovávejte na suchém místě  

(v rozmezí 5 °C a 30 °C).  

 Skladování: 24 měsíců od data výroby při 

uchovávání v originálním balení. 

 

DOPORUČENÍ 

 Pouze pro ošetřené povrchy, které byly 

předem vyčištěny od znečištění.  

 Používejte ochranné rukavice a ochranné 

brýle, pokud hrozí riziko přímého kontaktu 

nebo rozstříknutí. 

 Nepoužívejte na plexisklo. 

 Neřeďte nebo míchejte s jiným produktem 

 Nepoužívejte při dešti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVÍ / BEZPEČNOST 

 Ochrana dýchacích cest: Za normálních 

podmínek, kdy je k dispozici dostatečné 

větrání, nejsou žádné speciální dýchací 

přístroje nutné. 

 Ochrana rukou: Používejte rukavice odolné 

proti chemickým produktům. 

 Ochrana pokožky: Noste ochranný oděv 

odolný pro rozpouštědla, chraňte pokožku 

dlouhými rukávy 

 Ochrana zraku: Používejte ochranné brýle. 

 Při požití: Nevyvolávejte zvracení. 

Kontaktujte lékaře nebo specialistu. 

 

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ 

 

TECHNICKÁ POMOC 
 

GUARD INDUSTRIE 

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE  

Tel.: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89 

E-mail: info@guardindustrie.fr • www.guardindustrie.com 

 

Bristec cz s.r.o. 

Spojovací 722 

Lázně Bohdaneč 533 41 

Tel.: +420 775 131 889 

Email: info@bristec.cz 

 

Distributor a prodejce v ČR: 

SAINT-GOBAIN Building Distribution CZ, spol. s.r.o.  

Pod Můstkem 884, 252 19 Rudná 

Tel.: +420 311 670 607  

Email: pm@rkstaviva.cz 

www.sgbd.cz 

 

Důležité: Obsah této dokumentace vychází z našich 

zkušeností s produktem. Společnost Guard Industrie 

zaručuje kvalitu svých výrobků, výslovně však odmítá 

jakoukoli odpovědnost, pokud se uživatel nebude řídit 

doporučeními a poruší podmínky použití uvedených 

výrobků, například nesprávným použitím, zásahem 

nekvalifikovaných pracovníků, použitím produktů, které 

nejsou slučitelné s produkty Guard Industrie, nebo v 

důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek. Další 

informace jsou uvedeny v bezpečnostních listech. 

Datum poslední aktualizace: 05.04.2011 

 


