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BBSM - Odstraňovač Graffiti - Cihla, kámen, omítka 

Určen pro rychlé, bezpečné a nepoškozující odstraňování GRAFFITI, MASTNOTY a ŠPÍNY.  

 

 

POPIS PŘÍPRAVKU 

ODSTRAŇOVAČ na cihlu kámen a zdivo BARE BRICK STONE & MASONRY (BBSM) je vysoce účinný, 
ekonomický a biologicky rozložitelný odstraňovač sprejových barev, přestřiků barev, mastnoty, špíny 
z kouře a olejových skvrn a jiných fleků na porézních cihlových, kamenných a betonových plochách, 
včetně škvárobetonových tvárnic, štípaných tvárnic a vymývaného betonu. 

 

VLASTNOSTI A VÝHODY 

• Snadný oplach tlakovou myčkou s nízkým tlakem. Veškerá odtékající voda po oplachu je snadno 
biologicky rozložitelná, kterou lze nechat biologicky rozložit, recyklovat nebo dále naředit a použít ji 
na zalévání apod.  

• Žádné stíny, žádné poškození podkladového povrchu, žádné hrubé drhnutí.  

• Příjemně voní, je netoxický.  

• Bezpečné a účinné použití na všech typech přírodního kamene (jako je vápenec, žula či mramor), na 
nerezové oceli, stromech, plastech a mobiliáři dětských hřišť.  

• Lze jej použít po prvním navlhčení povrchu vodou na lakovaných plochách, jakož i na přírodních 
stavebních plochách. Další podrobnosti jsou uvedeny v návodu k použití přípravku. 
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BBSM - Odstraňovač Graffiti - Cihla, kámen, omítka 

 

NÁVOD K POUŽITÍ: ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI Z CIHEL, KAMENE A ZDIVA  

Odstraňovač BBSM se nanáší na povrch pomocí nylonového štětce, koštěte nebo postřikovačem, 
3krát v 3minutových intervalech, přičemž na graffiti naneste hojné množství přípravku.  

Obvyklé graffiti, přibližně tři minuty po poslední aplikaci, opláchněte horkou či studenou vodou z 
tlakové myčky při nízkém tlaku (horká je nejlepší). Pokud myčka není k dispozici, může být dostačující 
tuhý nylonový kartáč/koště a kbelík s vodou.  

Při nanášení přípravku může být velmi užitečné kroužení štětcem. Postupně získávané zkušenosti s 
odstraňovačem uživateli umožní posoudit, kolik aplikací je nutných pro různé povrchy a zejména při 
odstraňování sprejové barvy.  

U odstraňování starších a silnějších graffiti je klíčová trpělivost. Graffiti nechte před oplachem 
namočené odstraňovačem podle potřeby a co nejdéle.  

Nezapomeňte, že tlaková myčka se v tomto případě používá jako oplach pro rychlé očištění 
rozpuštěného graffiti, a nikoliv jako primární způsob odstraňování barvy.  

V ideálním případě používejte tlak myčky 100 – 140 barů, trysku 15º či 25º a oplachujte min. 15cm od 
povrchu. 

Začněte oplachovat rozpouštěné graffiti na spodní části a pouze v malé testovací ploše (snažte se 
nejprve odstranit jen TROCHU graffiti), aniž byste namočili celou oblast. Pokud jste spokojeni s 
výsledkem, pokračujte v plném rozsahu. Umyjte oplachem celé graffiti odshora až dolů.  

Nezdařené či neúplné odstranění je obvykle důsledkem toho, že odstraňovač nebyl nanesen 
adekvátně a nebyl ponechán dostatečně dlouhou dobu působit. Nezapomeňte, že pokud 
odstraňovač nesplní svůj úkol, pak problém nevyřeší ani vysoký „tlak/tryskání“ tlakové myčky ani 
oplach příliš zblízka k povrchu.  

Nepoužívejte u tlakové myčky trysky typu „turbo“ ani neoplachujte povrchy příliš zblízka. Můžete 
poškodit podkladový povrch a graffiti stejně neodstraníte, ne více jak o několik málo procent. 
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BBSM - Odstraňovač Graffiti - Cihla, kámen, omítka 

 

TIPY PRO EFEKTIVNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ S ODSTRAŇOVAČEM BARE BRICK STONE & MASONRY  

TIP 1 Některé sprejové barvy, například červená, mohou povrchy obarvit. Jiné sprejové barvy, které 
mění barvu při aplikaci odstraňovače na cihlu kámen a zdivo BARE BRICK STONE & MASONRY 
obsahují pravděpodobně inkoustové pigmenty. Pro kompletní a úplné odstranění těchto barev a 
stínů použijte náš odstraňovač FELTPEN FADEOUT, jak po aplikaci odstraňovače BBSM nebo přímo na 
odstraňovač ještě nanesený.  

TIP 2 Pokud dočišťujete odstraňováním něco, co se dříve někomu nepodařilo odstranit a 
odstraňování se nedaří, potom je možné ponechat odstraňovač BBSM na zdi i přes noc (je-li to 
bezpečné), aby se zajistila maximální doba působení. Vraťte se ráno a problém se obvykle s dalším 
nanesením odstraňovače BBSM a oplachem vyřeší.  

TIP 3 Obecně platí, že byste se měli vyvarovat pokusům odstraňovat graffiti z porézních podkladových 
materiálů, když jsou zdi vystavené přímému žáru letního slunce. Je-li to možné, snažte se pracovat ve 
stínu nebo během chladnějšího období dne. Ve dnech, kdy existuje pravděpodobnost, že odstraňovač 
graffiti bude zasychat již během několika minut nebo i rychleji, lze zeď nejprve důkladně smočit a 
PŘED nanesením odstraňovače BBSM zlehka osušit ručníkem. 

NÁVOD K POUŽITÍ ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI Z BARVENÝCH A PŘEDBARVENÝCH FASÁDNÍCH 
POVRCHŮ 

Některé větší graffiti a tagy na fasádách s předbarvenou akrylátovou omítkou lze pomocí 
odstraňovače BBSM a technikou popsanou níže odstranit bez poškození. Ovšem nejlepší alternativou 
je samozřejmě sladění barev podkladu a jednoduché přetření, ale pokud to není možné, postupujte 
následovně:  

1. Zeď důkladně namočte pomocí tlakové myčky.  

2. Pomocí měkkého nylonového koštěte a hranatého kbelíku obsahujícího odstraňovač BBSM 
naneste přípravek a rozetřete na ploše asi 1m2 graffiti, dokud přibližně polovina nezačne mizet 
(barva z graffiti se rozpustí a stýká). Oplach obvykle odstraní dalších 50 % 

3. Nízkým tlakem s tlakovou myčkou opláchněte čištěnou plochu, a než přistoupíte k opakování 
stejného postupu na další část, důkladně si další část namočte. Takto by se mělo odstranit přibližně 
95% z graffiti. Pokud však zjistíte, že dochází k ovlivňování základního nátěru podkladu, budete muset 
zkrátit dobu aplikace. 

4. Veškeré nevyčištěné oblasti pečlivě dočistěte pomocí Odstraňovače na citlivé povrchy SENSITIVE 
SURFACE REMOVER.  

Pokud odstraněné graffiti stále zeď zabarvuje (stíny a fleky), aplikace odstraňovače FELTPEN 
FADEOUT jí vrátí její bývalou krásu. U této techniky nikdy nepoužívejte horkou vodu! (Na 
podkladovém nátěru by vznikly puchýře.) 
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BBSM - Odstraňovač Graffiti - Cihla, kámen, omítka 

 

ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI Z DŘEVĚNÝCH PLOTŮ  

Pokud přetírání nepatří mezi upřednostňované volby, je možné odstraňovač BBSM použít i na 
odstranění graffiti z dřevěných plotů. Vždy jej nejprve vyzkoušejte na nenápadném místě, abyste se 
ujistili, že nezpůsobuje změnu barvy. Odstraňovač BBSM používejte podle výše uvedených pokynů 
pro odstraňování graffiti z cihel, kamenů a zdiva. Při oplachování tlakovou myčkou s největší 
pravděpodobností zanecháte na plotě čistý flek, takže bude nutné opláchnout celou část plotu (od 
rohu k rohu).  

Pokud se zdá, že odstraňovač BBSM na zkušební ploše způsobuje ztmavení povrchu, bude lepší 
volbou odstraňovač TRANSGEL. 

ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI ZE STROMŮ 

Odstraňovač BBSM naneste štětcem a při aplikaci jím kružte a graffiti rozrušujte. V závislosti na typu 
graffiti bude možná nutná více než jedna vrstva a krátká doba působení mezi vrstvami, aby se 
zajistilo, že se sprej před oplachem se zcela rozpustí.  

Jakmile se graffiti rozpustí, použijte na oplach tlakovou myčku, přičemž dejte pozor, abyste nestříkali 
tlakem příliš blízko u povrchu stromu a neodstranili kůru nebo nenarušili povrch. Použijte u myčku 
žlutou trysku 15° nebo zelenou trysku 20, ustupte co nejvíce dozadu a pistolí pohybujte podél 
stromu, aby nedošlo k jeho poškození, viz níže uvedené fotografie. Případně lze pro opláchnutí 
povrchu stromů použít kartáč s tuhými nylonovými štětinami a kbelík vody. 

ODSTRAŇOVÁNÍ OLEJOVÝCH SKVRN Z CHODNÍKŮ A VOZOVEK 

Naneste vrstvu odstraňovače BBSM přímo na olejové skvrny na betonu a nechte jej působit co 
nejdéle. Nylonovým kartáčem na drhnutí kružte a skvrny rozrušujte a přitom nanášejte další vrstvy. 
Když se přesvědčíte, že je všechen olej rozpuštěn, použijte tlakovou myčku a skvrny spláchněte 
(nejlepší je horká voda).  

ODSTRAŇOVÁNÍ ZBYTKŮ ŽVÝKAČEK („FLEKY PO ODSTRANĚNÍ ŽVÝKAČEK“)  

Po odstraňování žvýkaček teplovodní tlakovou myčkou nebo párou zůstávají po odstranění žvýkačky 
fleky/skvrny. Pomocí štětce naneste odstraňovač BBSM a tlakovou teplou vodou je smyjete.  

ODSTRAŇOVÁNÍ POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉHO POŽÁREM Z CIHLOVÝCH ČI KAMENNÝCH STAVEB  

Odstraňovač BBSM může být vysoce účinný při odstraňování popálenin nebo odolného poškození od 
kouře. Používejte jej podle pokynů pro aplikace na cihly, kameny a zdivo. 
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BBSM - Odstraňovač Graffiti - Cihla, kámen, omítka 

 

ZÁSADY BEZPEČNOSTI  

Používání odstraňovače BARE BRICK STONE & MASONRY je ve srovnání s většinou přípravků pro 
odstraňování graffiti velmi bezpečné. Nicméně je určen pro odstraňování nátěrů, vosků a olejů z 
povrchů budov, a je tak přirozeně mnohem agresivnější na kůži nebo v očích, než jsou běžné 
každodenní čisticí prostředky.  

Pokud případný uživatel není dostatečně obeznámen a proškolen se zásadami bezpečnosti, níže 
uvedenými, důrazně jej žádáme, aby přípravky nepoužíval.  

1. Vždy noste ochranné rukavice odolné rozpouštědlům a zásadám, ochranné brýle a oblečení s 
dlouhým rukávem a dlouhými nohavicemi.  

2. Chraňte se před sluncem. Noste široký klobouk, koneckonců vždyť jste venku.  

3. Vždy se přesvědčte, kde je k dispozici voda, kdyby došlo k pocákání.  

4. Mějte u sebe náhradní oblečení a v případě kontaminace odstraňovačem se převlečte!  

5. Používejte v dobře větraných prostorách. 

 

OMEZENÍ 

• Odstraňovač BBSM může občas zanechat stopy na površích z hliníku nebo pozinkované oceli.  

• Používejte plastové kbelíky a štětce, kartáče či košťata se syntetickým vlasem. Odstraňovač BBSM 
může poškozovat přírodní vlákna, jako jsou žíně nebo vlna. 

• Odstraňovač BBSM nestříkejte, dokud se nepřesvědčíte, že je to bezpečné.  

• Odstraňovač BBSM neřeďte (použijte tak, jak je dodán). 

 

UPOZORNĚNÍ 

Před užitím odstraňovače ve velkém měřítku vždy odstraňovač nejprve vyzkoušejte na nenápadné 
ploše. Tento přípravek je určen k odstraňování všech typů barev a skvrn a na určitých umělých nebo 
obarvených površích může mít nepředvídatelné, nebo dokonce poškozující následky. V případě 
potřeby počkejte, dokud povrch neuschne, a zajistěte tak perfektní výsledky.  
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BBSM - Odstraňovač Graffiti - Cihla, kámen, omítka 

 

SPOTŘEBA PŘI APLIKACI 

Balení 1 galon (3,78litru) odstraňovače BBSM odstraní cca:  

• 19 m2 typického graffiti na plochách velmi savého povrchu z betonu, cihel, tvárnic či zdiva (1vrstva) 

• 8 m2 typického graffiti na plochách povrchu z pískovce, vápence a jiných savých povrchů (3 vrstvy 
odstraňovače).  

• více jak 90 m2 typického graffiti na plochách nalakovaného/natřeného povrchu.  

Přesná spotřeba se liší v závislosti na typu barev a na poréznosti materiálu povrchu.  

 

TEPLOTA PŘI POUŽITÍ  

Odstraňování při teplém počasí: Pokud je to možné, vyhněte se odstraňování ve velkých plochách na 
přímém slunečním světle za velmi horkých dnů. Nejprve namočte povrch a odstraňovač BBSM 
naneste podle pokynů na vlhké (ne mokré) zdi. Tím se výrazně urychlí proces odstraňování.  

Odstraňování při chladném počasí: V chladném počasí ponechejte delší čas působení. Při teplotách 
pod 5 °C očekávejte výrazně delší reakční doby. Doba působení musí být pro získání stejných výsledků 
2–3krát delší, častokrát je užitečné ponechat přípravek působit ještě mnohem déle.  

Je užitečné, když před aplikací ponecháte odstraňovač uvnitř budovy, či dokonce uvnitř vozu tak, aby 
byl při aplikaci zůstal v pokojové teplotě.  

Je-li to možné, používejte tlakovou myčku s horkou vodou / parní čistič. Někdy pomůže části s graffiti, 
před jejich odstraňování, zahřát ji oplachem. 

V zimních měsících někdy nanášíme odstraňovač BBSM několikrát a potom přes něj ponecháme 
vrstvu odstraňovače TRANSGEL, který napomáhá tomu, že odstraňovač zůstane delší dobu vlhčí a 
rozpustí tak i silnější vrstvy graffiti.  

Zpravidla je nejlepší ponechat velké projekty odstraňování graffiti raději na teplé počasí než na 
chladné či mrazivé okolní podmínky.  
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BBSM - Odstraňovač Graffiti - Cihla, kámen, omítka 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Složení  

Odstraňovač Bare Brick, Stone & Masonry je prémiová aromatická kapalina, která je smíchána z 
přírodních alkoholů, citrusových olejů a ve vodě rozpustných povrchově aktivních látek. Odstraňovač 
BBSM je navržen tak, aby pronikal a zcela rozpouštěl graffiti a ostatní barvy. Poté jej lze z těchto 
povrchů snadno opláchnout.  

Vlastnosti  

Barva: Oranžově hnědá kapalina  

Zápach: Citrusové rozpouštědlo  

pH: ~ 12–14  

Skladování: Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah tepla nebo přímých plamenů.  

Skladovatelnost: Přibližně 2 roky, ale až 5 let v neotevřené nádobě  

Bezpečnostní opatření: Hořlavý  

Označení DOT: UN2924, látka hořlavá, kapalná, žíravá, j.n., (etylalkohol, hydroxid draselný), 3, (8), PG 
III  

 

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Odstraňovač BBSM je BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ v okolním prostředí a splňuje všechny zákonné 
požadavky v oblasti ochrany životního prostředí pro odstraňování graffiti včetně mezních hodnot pro 
těkavé organické látky (VOC – volatile organic compound). Je navržen tak, aby byl rychlý, účinný a 
nezpůsoboval poškození, přičemž vyžaduje jen velmi málo oplachové vody. V případě potřeby je 
možné vodu shromažďovat pomocí vysavače pro mokré vysávání a bezpečně ji zlikvidovat.  

Jsme přesvědčeni, že do naší přírody by nemělo vstupovat nic jiného než dešťová voda. 

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.  

OBRAŤTE SE NA DOVOZCE/DISTRIBUTORA 

 


