
Graffitin poistaja 

 
Yksi tuote joka tekee sen kaiken 

 
Meidän vesipohjainen tuote, joka on kehitetty meidän alkuperäisestä edistyksellisestä ja innovatiivisesta 

teknologiasta.  Tutkittu, kehitetty ja tuotettu Isossa-Britanniassa. Graffitin poistaja on turvallisempi 

graffitinpoistoaine Eco-Solutionsilta, jossa käytetään kehittyneintä, patentoitua vesipohjaista 

teknologiaa, joka hyödyntää ”tiedettä eikä liuottimia”. Tuotetta käyttävät turvallisesti yhä useammat 

asiakkaat ja ammattilaiset. Turvallisempi niin sen käyttäjälle kuin ympäristölle perinteisiin vaarallisiin 

liuottimiin verrattuna.  

 

Tuotetiedot 

 
 hyödyntää ”tiedettä eikä liuottimia” 

 ei esi- eikä jälkikäsittelyä 

 työtilaa ei tarvitse tuulettaa 

 sopii kaikille metalleille, myös alumiinille 

 sopii kaikille puupinnoille, tiilille, marmorille,  

liuskekivelle ja kipsille 

 ei haise 

 myrkytön 

 ei polttele ihoa 

 vesipohjainen 

 pH neutraali (pH 7) 

 voidaan käyttää niin sisällä kuin ulkona 

 ei syövyttävä 

 palamaton 

 liuotinvapaa 

 tehokas mutta myrkytön 

 

Poistaa 

 

 kaikki maalit mukaanlukien autojen spray-maalit  

 graffitivarjot 

 nahanväjäysaineet 

 tussit 

 liidut 

 julisteet 

 purkat 

 

 

 



Käyttöohjeet 

 

KOKEILE TUOTETTA AINA ENSIN PIENELLE TESTIALUEELLE  

 

Ravista hyvin ennen käyttöä. Pese suutin lämpimällä saippuavedellä, mikäli se tukkeutuu. 

Ei-huokoiset materiaalit (metalli, akryyli yms.):  

Suihkuta Graffitin poistajaa käsiteltävälle pinnalle. Anna vaikuttaa 1 - 2 minuuttia ja pyyhi pois 

kostealla rätillä. Mikäli ajoitat pyyhkimisen huolellisesti, voit poistaa graffitit ilman, että alla olevat 

maalatut pinnat kärsivät. Saattaa vahingoittaa joitakin muoveja (esim. polykarbonaatti),  joten 

kokeile aina ensin pienelle alueelle. 

Huokoiset materiaalit (tiili, kivi yms.): 

Suihkuta paksu tasainen kerros Graffitin poistajaa  käsiteltävälle pinnalle. Anna vaikuttaa 30 

minuuttia tai tarvittaessa pitempään. Poista joko karhealla harjalla ja vedellä tai painepesurilla. 

Saattaa vaatia useamman kuin yhden käsittelykerran. Toista menettely tarvittaessa. 

 

Riittoisuus  

 

500 ml tuotetta riittää noin 2 - 3 m
2
:iin riippuen pintamateriaalista ja käsittelykertojen määrästä 

Suositellut vaikutusajat 

 

 Ei-huokoiset materiaalit (metalli, akryyli yms.):     1 - 2 minuuttia 

 Huokoiset materiaalit (tiili, kivi yms.):       30 minuuttia tai tarvittaessa pitempään,  

     Toista menettely tarvittaessa. 

 

Terveys ja turvallisuus 

 

 ei luokiteltu vaaralliseksi ympäristölle tai ihmisten terveydelle  

 käyttöturvallisuustiedote saatavilla pyynnöstä ammattikäyttäjille 

 

Varotoimet 

 
 käytä ainoastaan ohjeen mukaan 

 säilytä lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa 

 pese kädet käytön jälkeen 

 älä sekoita muiden tuotteiden kanssa 

 jos ainetta joutuu silmiin: Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä 

 jos ainetta joutuu iholle: Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla 

 suojakäsineiden käyttöä suositellaan jos käyttö on pitkäaikaista 

 poistettaessa myrkyllistä ja/tai lyijypitoista maalia suojakäsineitä on käytettävä 

 

 

 

 



Saatavissa olevat tuotekoot 

 
Saatavissa 500 ml suihkepulloissa ja 5 litran kanistereissa 

 

Suojeltava jäätymiseltä. 

 
Lisätietoja osoitteesta www.cleaneko.fi  sähköposti: info@cleaneko.fi tai soita puhelinpalveluumme +358 400 238 814 
 

Tuottaja: Eco Solutions Limited, Iso-Britannia, http://www.ecosolutions.co.uk/ 

 

http://www.cleaneko.fi/

