
 

 

 

 
 
 
 
 
Preparat do usuwania graffiti. 
 
 
 
Opis produktu: 
H-108 stosowany jest do usuwania szczególnie 
uciążliwych graffiti z fasad budynków, wiaduktów, 
ścian, mostów, tuneli, garaży, itp.  
H-108 może być stosowany do większości 
materiałów, takich jak beton, cegła, marmur, granit, 
pumeks, cement, glazura, metal, aluminium, szkło, 
drewno, itp.  
 
Uwaga! W przypadku wątpliwości co do 
trwałości i odporności materiału należy 
wypróbować środek na mało widocznym miejscu.  
 
Sposób użycia: 
H-108 należy nakładać w postaci koncentratu przy 
pomocy pędzla, szczotki, wałka lub pistoletu 
malarskiego. Pozostawić na 5-30 minut w zależności 
od intensywności graffiti. Spłukać następnie 
rozpuszczone graffiti gorącą wodą pod ciśnieniem. 
W razie potrzeby czynności powtórzyć. Przy 
wyjątkowo uporczywych zanieczyszczeniach 
zalecamy nałożenie preparatu, naklejenie na niego 
folii i pozostawienie na okres 2-4 godzin. 
W przypadku usuwania graffiti z chłonnych 
powierzchni zaleca się zwilżenie powierzchni przed 
położeniem H-108. Ewentualne „cienie” usunąć przy 
pomocy H-30.  
 
Składowanie: 
Składować w suchych, chłodnych  i dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach, chronić przed 
zamarznięciem i przegrzaniem.  
 
 
Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa: 
Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami, 
nosić odzież ochronną, okulary ochronne i rękawice 
z gumy butylowej.  
Przedłużające się narażenia może powodować 
podrażnienie skóry. 
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Znakowanie:  

 
F – Preparat łatwopalny 
 
R 10: Preparat łatwopalny 
 
Skład i dane techniczne: 5-15% rozpuszczalników 
alifatycznych, <5% niejonowych substancji 
powierzchniowo czynnych,  
Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa) 
(<0,1% benzenu)         -5-9% 
1-Metylo-2-pirolidon         -10-15% 
Sól sodowa estru dioktylowego kwasu bursztynylo 
sulfonowego            – 1-4% 
1- (2-Metoksy -1-metyloetoksy) propan-2-ol (eter 
metylowy glikolu dipropylenowego)            5-15% 
 
Kolor:  bezbarwny/ klarowny żel 
Zapach: słaby,     pH: 7,0 
Gęstość: 1050kg/m³ 
Punkt zapłonu: 42ºC 
 
Wskazania dodatkowe: 
Opakowanie po zużytym produkcie i po odpowiednim 
oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W 
przypadku opakowań których nie można wyczyścić 
należy je zutylizować w licencjonowanym zakładzie 
utylizacji odpadów. Dalsze informacje podano w 
karcie charakterystyki produktu.  
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na 
naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na 
rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu 
produktu, nie możemy zagwarantować jego 
właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. 
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania 
odpowiednich przepisów prawa. 
 
 
 
PRODUCENT: 
A Clean Partner International AB 
Box 623 
S-441 17 Alingsas 
Tel. +46 32279400, Fax. +46 322 636622 
www.acleanpartner.se,  info@acleanpartner.se 


