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Feltpen Fadeout - Permanentní popisovače & šmouhy a stíny 

Určen pro finální odstranění stínů a inkoustových skvrn, které zůstaly po odstraňování graffiti na 
hladkých a porézních površích 

 

POPIS PŘÍPRAVKU  

Odstraňovač FELTPEN FADEOUT (FPFO) je určen pro finální odstranění zbytků stínů a inkoustových 
skvrn, které zůstaly po odstraňování graffiti, ze všech podkladových povrchů, jak porézních (savých), 
tak neporézních (nesavých).  

FPFO odstraní také některé graffiti sprejované barvy/„stíny“ (zejména červené) z citlivých i porézních 
povrchů a je určen k tomu, aby spolupracoval s odstraňovači graffiti World’s Best.  

Odstraňovač FPFO lze po naředění vodou použít jako vysoce pěnicí čistič pro odstraňování 
organických nečistot a mastnoty. Navíc může být využit pro sanitaci povrchů, tzn. zničením 
mikroorganismů (choroboplodné zárodky bakterií, plísní atd.). 

 

VLASTNOSTI A VÝHODY  

• Unikátní UV citlivé složení produktu vstřebá/vytáhne z podkladových povrchů zbytky a stíny 
inkoustových barev i dalších skvrn.  

• Lze jej použít, i když ještě odstraňovač na cihlu, kámen, omítku - BARE BRICK STONE & MASONRY 
nebo odstraňovač na citlivé povrchy SENSITIVE SURFACE REMOVER stále zůstává působit na 
odstraňované graffiti NEBO následně až po odstranění co největšího množství graffiti pomocí těchto 
odstraňovačů (volba odstraňovače závisí na typu podkladového povrchu).  

• Vynikající pro odstraňování barev a inkoustů, které byly odolné vůči odstraňovačům a tzn. 
„prosákly“ či obarvily lakované či natřené povrchy nebo se vsákly do savých porézních povrchů a po 
odstraňování zůstaly na povrchu šmouhy a stíny.  

• Po naředění vytváří vysoce aktivní čistič. Ideální pro čištění povlaků z kouře, mastných fleků, 
uhlíkových nánosů, zbytků jídel, plísní, sporů hub a dalšího znečištění. 
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Feltpen Fadeout - Permanentní popisovače & šmouhy a stíny 

 

APLIKAČNÍ PODKLADOVÉ POVRCHY  

Používejte jej pro finální odstranění stínů ze sprejů a zbytků inkoustových skvrn z lakovaných a 
natíraných podkladových povrchů, plastů, betonu, tvárnic, teraca, kamene, mramoru, žuly i většiny 
ostatních povrchů.  

NEPOUŽÍVEJTE při čištění hliníku nebo povrchů, které jsou citlivé na zásady, jako jsou např. leštěné 
podlahy. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ  

Odstraňování skvrn z inkoustu a barev  

Po odstranění co největšího množství graffiti si nalijte do malého kbelíku menší množství 
odstraňovače FELTPEN FADEOUT (FPFO) a poté nylonovým štětcem naneste na zbývající zbytky stínů 
co nejsilnější vrstvu odstraňovače. Až stopy stínů začnou mizet, odstraňovač setřete navlhčenou 
hadrem u hladkých povrchů nebo opláchněte tlakovou myčkou u porézních povrchů.  

U všech hladkých či porézních povrchů, včetně plastu, kamene, betonu, žuly nebo mramoru, se 
musíte pokusit nejprve odstranit co nejvíce barvy z graffiti, a to použitím odstraňovače na citlivé 
povrchy SENSITIVE SURFACE REMOVER (SSR) v případě graffiti z popisovačů nebo odstraňovač na 
cihlu, kámen, omítku - BARE BRICK STONE & MASONRY (BBSM) v případě graffiti nastříkané 
sprejovou barvou. 

Doba potřebná pro celkové odstranění se bude lišit od chvilky přes několik minut i přes celou noc, v 
některých případech.  

Na skvrnách z inkoustu a barev nebo při vsáknutí barvy do podkladu povrchu betonu, cihly či do 
jiného porézního (savého) podkladu povrchu atd. může být nutné ponechat působit odstraňovač 
Feltpen Fadeout (FPFO) i přes celou noc. Při tomto úkonu doporučujeme nanést odstraňovač FPFO v 
co nejsilnější vrstvě a překrýt jej černou neprůhlednou fólií. Plastovou fólii můžete nejprve přilepit 
páskou podél spodní části tří stran a potom na čištěný povrch nanést štětcem co nejvíce 
odstraňovače FPFO. Pak utěsníte páskou k podkladovému povrchu zbylou horní část fólie. 

Tato metoda udrží vlhkost a ponechá tak odstraňovač FPFO působit delší dobu (prodlouží se 
účinnost) a také zabrání komukoli otřít se o zeď v ošetřené oblasti.  

Občas se může zdát, že stopy z některých popisovačů a z nastříkaných sprejových barev nejsou 
působením odstraňovače FPFO nijak ovlivněné. Avšak setření vlhkým hadrem, v případě hladkých 
povrchů, nebo pomocí tlakového oplachu, v případě cihel, kamenů či zdiva, můžete dosáhnout 
poměrně překvapivých výsledků. Nedělejte si starosti, pokud musíte použít tento přípravek i více než 
jedenkrát. 
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Feltpen Fadeout - Permanentní popisovače & šmouhy a stíny 

 

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN Z GRAFFITI SPREJŮ 

Odstraňovač FELTPEN FADEOUT je extrémně vhodný při samotném odstraňování určitých skvrn z 
graffiti sprejů na porézním zdivu a betonu. Po rozpuštění co největšího množství graffiti pomocí 
odstraňovače na cihlu, kámen, omítku - BARE BRICK STONE & MASONRY aplikujte odstraňovač FPFO 
ještě před konečným oplachem nebo až následně po konečném oplachu. Odstraní jakékoli zbývající 
pigmenty nebo skvrny na povrchu.  

Tato metoda (která je znázorněna v níže uvedené sekvenci) může být použita na různé sprejové 
barvy, je však zejména užitečná u ČERVENÝCH sprejů a VEŠKERÝCH barev obsahujících červené 
barvivo, tj. oranžové, růžové, fialové a hnědé. Všechny tyto barvy obsahují jemné červené oxidické 
pigmenty a s největší pravděpodobností zanechají zbytkové skvrny. Skvrny lze snadno odstranit 
nanesením odstraňovače FPFO v silnější vrstvě.  

Jakmile je FPFO v silné vrstvě nanesen na skvrnu, proces vytrácení obvykle trvá jen několik minut až 
méně než půl hodiny, avšak delší doby působení mohou být někdy nezbytné. Naštěstí, jakmile 
zpozorujete, že skvrna mizí (i nepatrně), můžete 100% odstranit i zbytek, takže buďte trpěliví a v 
případě potřeby přípravek znovu aplikujte.  

 

TIPY PRO ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU FELTPEN FADEOUT  

TIP 1. Na silné vrstvy barev z popisovacích fixů u barvených stěn povrchů je možné nejprve nanést 
štětcem odstraňovač FELTPEN FADEOUT, aniž byste pohybem štětce narušovali povrch graffiti. Ihned 
poté naneste běžným způsobem odstraňovač na citlivé povrchy SENSITIVE SURFACE REMOVER. 
Odstraňovač FELTPEN FADEOUT absorbuje rozpouštěné inkoustové pigmenty barev, a tím se zabrání 
následné tvorbě šmouh a stínů. 

TIP 2. Pro jakékoliv spreji stříkané graffiti, které při aplikaci odstraňovače na cihlu, kámen a zdivo 
BARE BRICK, STONE AND MASONRY změní zabarvení odstraňované barvy, bude rovněž výhodné 
použít odstraňovač FELTPEN FADEOUT již během procesu odstraňování. Mnoho stínů mizí, pokud je 
odstraňovač FELTPEN FADEOUT nanesen již během nebo po aplikaci odstraňovače graffiti na cihlu, 
kámen a zdivo BARE BRICK, STONE AND MASONRY. Nezapomeňte sledovat jemné změny zabarvení, 
jako je přechod zelené na šedavě žlutou a přechod červené na sytě karmínově rudou. Účinek této 
techniky se může jevit jako kouzlo, zanechávající přihlížející naprosto ohromené! 

TIP 3. Stopy po krému na boty (vyznačující se tenkými kapkami stékajícími svisle od „tagu“) a některé 
popisovače Posca (rozpoznaná jako popisovače na vodní bázi ve stylu křídy) jsou nejlépe odstraněné 
přípravkem FELTPEN FADEOUT. Tag nejprve navlhčete vodou, ponechejte minutu či dvě a poté 
naneste přípravek FELTPEN FADEOUT. V závislosti na typu povrchu buď setřete, nebo opláchnete 
tlakovou myčkou. 
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Feltpen Fadeout - Permanentní popisovače & šmouhy a stíny 

 

ŘEDĚNÍ ODSTRAŇOVAČE PŘI POUŽITÍ PRO ČIŠTĚNÍ  

Odstraňovač FELTPEN FADEOUT (FPFO) lze při naředění vodou použít jako vysoce pěnivý čisticí 
koncentrát s čistícím účinkem.  

Řeďte jej vodou následovně:  

Lehké znečištění 1:100  

Běžné čištění 1:20–50  

Odstraňování plísní: 1:20  

Silné znečištění: 1:10  

1. Připravte požadovaný naředěný roztok odstraňovače FPFO.  

2. Roztok aplikujte na čištěný povrch.  

3. Pokud je povrch hrubý, roztok drhněte nylonovým štětcem/kartáčem a snažte se dostat i do 
štěrbin.  

4. Opláchněte čistou vodou. Osušte nebo ponechte uschnout.  

Pro odstraňování olejových nebo mastných skvrn od otření až po těžko odstranitelné cákance 
používejte odstraňovač FELTPEN FADEOUT neředěný. 

OMEZENÍ  

Působením odstraňovače FELTPEN FADEOUT může vyblednout povrch z hliníku nebo leštěné podlahy 
či jiné povrchy citlivé na zásady.  

ZÁSADY BEZPEČNOSTI  

Odstraňovač FELTPEN FADEOUT je žíravý pro kůži a při styku s kůží po delší dobu může způsobit 
závažné popáleniny. Noste proto ochranné rukavice, oděv a bezpečnostní brýle, které jsou uvedené v 
bezpečnostním listu. 

UPOZORNĚNÍ  

1. Vždy noste ochranné rukavice odolné proti zásadám, ochranné brýle a oblečení s dlouhým 
rukávem.  

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

3. Vyhněte se poskvrnění oděvu odstraňovačem FELTPEN FADEOUT, jelikož do bavlny a dalších tkanin 
vybělí skvrny nebo vypálí díry. 
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Feltpen Fadeout - Permanentní popisovače & šmouhy a stíny 

 

SPOTŘEBA PŘI APLIKACI A POKYNY PRO POUŽITÍ  

Přesná spotřeba se liší v závislosti na typu skvrny a na potřebném počtu aplikací odstraňovače.  

Pro odstraňování skvrn:  

Použijte přípravek FELTPEN FADEOUT neředěný.  

U lakovaných/natřených povrchů je očekávané odstranění přibližně 93m2 na 1galonové (3,78litrové) 
balení.  

U porézních povrchů, které vyžadují více aplikací odstraňovače, je očekávané odstranění až 28m2 na 
1galonové (3,78litrové) balení. 

 

TEPLOTA PŘI POUŽITÍ  

Při odstraňování v teplém počasí se vyhněte přímému slunečnímu svitu, kdykoli je to možné. Nejprve 
povrch namočte a na navlhčený povrch naneste odstraňovač FPFO. V chladném počasí ponechejte 
delší čas působit. Při teplotách pod 10 °C očekávejte výrazně delší reakční časy. Může být nutné 
přípravek nanést a nechat působit i po delší dobu, např. přes noc. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Složení  

Přípravek FELTPEN FADEOUT je koncentrovaná směs povrchově aktivních látek, pěnotvorných činidel, 
alkalických solí a chlornanu sodného, která je určená k odstraňování skvrn od inkoustů, pigmentů a 
barviv. Po naředění vodou působí účinně jako silný čisticí prostředek na všechny typy znečištění.  

Vlastnosti  

Barva: Světlá, žluto-zelená hustá kapalina.  

Zápach: Chlorový zápach.  

pH: ~ 12  

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

Skladovatelnost: Přibližně 2 roky.  

Bezpečnostní opatření: Žíravý.  

Označení DOT: UN1719, látka žíravá, alkalická, j.n., (chlornan sodný, hydroxid sodný), 8, PG II 
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PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Odstraňovač FPFO je nehořlavý, bez obsahu fosfátů a biologicky rozložitelný v okolním prostředí. 
FPFO 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 na podkladovém povrchu poškození.  

V případě potřeby je možné odpadní 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 

 


