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SSR - Odstraňovač Graffiti - Citlivý povrch 

Určen pro rychlé, bezpečné a nepoškozující odstraňování GRAFFITI, MASTNOTY a ŠPÍNY z „citlivých 
povrchů“. 

 

POPIS PŘÍPRAVKU  

Odstraňovače na citlivé povrchy SENSITIVE SURFACE REMOVER (SSR) byl navržen pro „nanesení 
štětcem a následné setření“ při odstraňování graffiti, mastnoty a špíny z lakovaných, barvených a 
jiných citlivých povrchů, aniž by došlo k jejich poškození.  

Je určen k odstraňování nastříkaných sprejových barev, popisovacích fixů a voskovek, značkovačů na 
vodní i olejové bázi, přestřiků, mastnoty, špíny a zbytků lepidel z lakovaných a otřených povrchů, jako 
jsou natřené zdi, materiály ošetřené práškovou barvou, nerezová ocel, hliník, vinylové ploty, značení, 
čirý akrylát, plasty, okna, vybavení hřišť a mnoho dalších. 

 

VLASTNOSTI A VÝHODY  

• Univerzální přípravek s všestranným použitím pro odstraňování graffiti a jiných tagů z lakovaných a 
natřených povrchů.  

• Penetrující složení s rychlým působením odstraňované graffiti a jiné tagy uvolní, zapouzdří a 
odloučí, takže je můžete snadno otřít, aniž by se roztíraly/rozmazaly či znovu na barveném povrchu 
zasychaly.  

• Nanášením štětcem nebo nástřikem z rozprašovače spolu s měkkým kartáčem či bílým měkkým 
padem na druhnutí se uvolní barva z graffiti či jiných tagů a následně setřením dočistí.  

• Příjemně voní, je netoxický.  

• Bezpečné a účinné použití na většině hladkých povrchů.  

• Biologicky rozložitelný.  

• Čistí a dezinfikuje povrchy (zabíjí stafylokoky, streptokoky, E. coli a salmonelu) 

 

 



                                                     

UMYJEM TO s.r.o., Dobrovského 874/29, 702 00 Ostrava 
DIČ: CZ293818135 
www.umyjemto.cz 

2

 

SSGR - Odstraňovač Graffiti - Citlivý povrch 

 

NÁVOD K POUŽITÍ  

 

Odstraňování graffiti a tagů z lakovaných a natřených povrchů 

 

Zkušenosti ukázaly, že nejlepší technikou používání tohoto produktu je následující způsob:  

1. Nalijte malé množství odstraňovače do malého plastového kbelíku.  

2. Vyberte si malou plochu graffiti a pomocí nylonového štětce naneste odstraňovač.  

3. Kružte lehce štětcem po graffiti, jako kdybyste s ním psali. Pokud je to vhodné nebo pokud nehrozí 
poškrábání, můžete použít bílý měkký pad na druhnutí.  

4. Pomocí NAVLHČENÉ froté tkaniny rozpuštěné graffiti setřete. 

 

Froté tkaniny často promývejte, aby zůstávaly čisté, a když rozpuštěné graffiti otřete, tkaninu otočte. 
(Když štětcem kroužíte a rozrušujete graffiti, držte froté tkaninu pod ním, aby odstraňovač nemohl po 
povrchu stékat.)  

Popisovací fixy se rozpustí téměř okamžitě, avšak u voskovek to může trvat o něco déle. Nastříkané 
sprejové barvy budou vyžadovat ještě další kroužení a rozrušování a delší doby působení.  

Snažte se postupně čistit malé plochy, které nejsou větší než velikost vaší ruky, pak je setřete a 
postupujete dál.  

Pokud se plocha, kterou čistíte, silně zašpiní rozpuštěným graffiti a setřením se plocha nevyčistí, je 
odstraňovač příliš kontaminován inkoustem/barvivy. Špinavý odstraňovač přelijte do jiné nádoby 
(pro méně významné pozdější použití) a rychle opakujte výše uvedený způsob s čerstvým 
odstraňovačem a čistou navlhčenou froté tkaninou. Z tohoto důvodu je nejlepší pracovat najednou s 
malým množstvím odstraňovače.  

Nedělejte si starosti, pokud není každá skvrna barvy odstraněna. Jakékoli zbývající „stíny“ lze snadno 
odstranit pomocí odstraňovače FELTPEN FADEOUT (FPFO).  
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SSGR - Odstraňovač Graffiti - Citlivý povrch 

 

TIPY PRO ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ ODSTRAŇOVAČE NA CITLIVÉ POVRCHY SENSITIVE SURFACE 
REMOVER (SSR)  

TIP 1 Může se zdát, že odstraňovač SSR na některých nastříkaných sprejových barvách nefunguje 
hned, což může naznačovat, že se odstranění nezdaří. Někdy je zapotřebí několik minut působení, 
než se začne barva z graffiti „uvolňovat“, takže buďte trpěliví. Zjistili jsme, že pokud při aplikaci 
odstraňovače kroužíte a rozrušujete graffiti bílým měkkým padem na druhnutí Scotch-Brite, je lesklý 
tvrdý povlak graffiti překonán mnohem snadněji. Kružte a rozrušujte pouze jemně, protože účelem je 
narušit spíše film laku než lak odrhnout, při čemž hrozí riziko „poškrábaní“ povrchu. 

TIP 2 Pro zvýšení účinnosti a rychlosti odstraňování některých odolných nastříkaných sprejových 
barev na lakovaných površích je možné k odstraňovači SSR přidat malé množství odstraňovače BARE 
BRICK, STONE AND MASONRY (BBSM). To může být zejména užitečné při chladném počasí, pokud se 
zdá, že je odstraňovač SSR poněkud pomalý. Pracujte rychle a po malých plochách najednou, aby 
nedošlo k poškození podkladového povrchu. Použití padu na druhnutí  Scotch-Brite v tomto případě 
rozhodně pomůže zvýšit rychlost odstraňování. 

ZÁSADY BEZPEČNOSTI  

Ačkoli je použití odstraňovače SSR ve srovnání s většinou přípravků na odstraňování graffiti velmi 
bezpečné, jeho použití je určeno pro odstraňování nátěrů, vosků a olejů z povrchů budov, a může tak 
být mnohem agresivnější na kůži nebo v očích, než jsou běžné každodenní čisticí prostředky.  

Hořlavá kapalina: Chraňte před žárem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a ostatními 
zdroji vznícení.  

Noste rukavice a ochranné brýle, abyste zabránili zasažení očí a kůže. Používejte v dobře větraných 
prostorách. 

OMEZENÍ  

ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI Z CITLIVÝCH POVRCHŮ SENSITIVE SURFACE GRAFFITI REMOVER (SSR) je 
určen pro hladké povrchy a nemusí být vhodný pro měkké bytové vybavení.  

Vinylové obklady a některé plasty mohou být občas náchylné k poškození.  

UPOZORNĚNÍ  

Před zahájením jakéhokoliv použití ve velkém měřítku vždy odstraňovač nejprve vyzkoušejte na 
nenápadné ploše. Tento produkt je určen k odstraňování všech typů graffiti a tagů, ale na určitých 
umělých nebo mořených površích může mít nepředvídatelné, nebo dokonce poškozující výsledky. V 
případě potřeby počkejte, dokud povrch nezaschne, a ujistěte  se tak v perfektní výsledek. 
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SSGR - Odstraňovač Graffiti - Citlivý povrch 

 

SPOTŘEBA 

1galonové (3,78litrové) balení odstraní až přibližně 180m2 běžných graffiti značek.  

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

TEPLOTA PŘI POUŽITÍ  

Při teplotách pod 5 °C očekávejte výrazně delší reakční časy. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Složení  

Odstraňovač SSR je prémiová směs přírodních alkoholů a citrusových olejů, navržená pro rozpouštění 
a uvolnění graffiti a jiných barev, tak aby je šlo vlhkou froté tkaninou setřít.  

 

Vlastnosti  

Barva: Růžová nebo čirá kapalina.  

Zápach: Citrusová vůně.  

pH: 7,8  

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

Skladovatelnost: 5 let nebo déle v neotevřené nádobě.  

Bezpečnostní opatření: Hořlavý  

Označení DOT: UN1993, látka hořlavá, kapalná, j.n., (terpenické uhlovodíky, etylalkohol), 3, PG III 

 

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Odstraňovač SSR 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 na lakovaných či jiných hladkých plochách.  

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu SDS. 

OBRAŤTE SE NA DOVOZCE/DISTRIBUTORA 

 


