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Transgel - Odstraňovač Graffiti - letité i vrstvené barvy 

Určen pro odstraňování starších, zatvrdlých a sluncem vytvrzeným sprejů a akrylových barev z 
povrchu zdiva, kovů, asfaltu a dřeva  

 

 

POPIS PŘÍPRAVKU  

Vysoce účinný, bezpečný a BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ odstraňovač starších, zatvrdlých a sluncem 
vytvrzených sprejů a akrylových barev z povrchu zdiva, kovů, asfaltu a dřeva. Doporučuje se pro 
odstraňování graffiti z povrchů vozovek, včetně asfaltu, dehtového makadamu či bitumenu, aniž by 
došlo k narušení povrchu vozovky. Lze jej používat na nelakované kovy a hliníkový, aluzinkový, 
pozinkovaný, přírodní a lakovaný vlnitý plech. Přípravek TRANSGEL odstraní zatvrdlé a sluncem 
vytvrzené graffiti na povrchu vlaků ponechaných na odstavných nádražích a také silnější vrstvy sprejů 
a akrylové barvy z graffiti na povrchu budov. 

Přípravek TRANSGEL je zvláště vhodný pro odstraňování starých a zatvrdlých bílých a žlutých graffiti 
sprejů. 

 

VLASTNOSTI A VÝHODY  

• Rychle působí a nezpůsobuje poškození podkladového povrchu.  

• Odstraňuje graffiti ze všech povrchů staveb a asfaltu, od porézních tvárnic po hladké lakované 
povrchy a povrchy ošetřené práškovou barvou.  

• Téměř bez zápachu a netoxický.  

• Gelová konzistence odstraňovače zůstává po aplikaci delší dobu vlhčí, což zajišťuje maximální dobu 
pro dostatečné působení účinnosti odstraňování silnějších vrstev, vrstvené barvy či starší, sluncem 
vytvrzené graffiti barvy. 
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Transgel - Odstraňovač Graffiti - letité i vrstvené barvy 

 

NÁVOD K POUŽITÍ  

Pro typické odstraňování graffiti a ostatních barev  

Naneste v silné vrstvě a nechte působit alespoň 20 minut. V některých případech může být nezbytná 
delší doba působení odstraňovače. Pokud je graffiti velmi silné a odolné, narušte povrch 
odstraňované barvy krouživým pohybem nylonového štětce nebo houbičkou/padem na drhnutí. 
Opláchněte zbytky tlakovou myčkou. Nejlepší výsledky získáte pomocí tlakové myčky s teplou vodou. 

Při odstraňování starších, vícevrstvých graffiti a akrylových barev můžete odstraňovač TRANSGEL 
ponechat působit na povrchu přes noc, tak aby se zpomalilo vysychání odstraňovače. Dostatečně 
zabezpečte proti přístupu nepovolaných osob.  

Jakmile je vrchní vrstva silného a zatvrdlého graffiti z porézních povrchů pomocí tohoto odstraňovače 
TRANSGEL odstraněna, lze zbývající graffiti odstranit pomocí odstraňovače na cihlu, kámen, omítku - 
BARE BRICK STONE & MASONRY.  

 

TIPY PRO ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ ODSTRAŇOVAČE TRANSGEL  

TIP 1:  Při oplachování odstraňovače TRANSGEL ze stěn, zejména při odstraňování silnějších 
akrylových barev, výrazně zlepší a urychlí výsledek oplachu použití tlakové myčky s HORKOU VODOU.  

TIP 2: Při rozsáhlejším odstraňování, např. velkoplošných graffiti na zdivu či železničním vagónu, lze 
odstraňovač Transgel nanášet i airless stříkací technologií.  

TIP 3: U některých silnějších a vícevrstvých graffiti můžete nejprve aplikovat odstraňovač na cihlu, 
kámen, omítku - BARE BRICK STONE & MASONRY a potom přes něj nanést vrstvu odstraňovače 
TRANSGEL. To může být zvláště užitečné v chladnějších klimatických podmínkách pro docílení a 
zlepšení výsledku odstraňování. 

 

ZÁSADY BEZPEČNOSTI  

Použití odstraňovače TRANSGEL je ve srovnání s mnoha konkurenčními přípravky na odstraňování 
barev velmi bezpečné a nevznikají při něm žádné škodlivé výpary. Přesto při práci noste rukavice a 
ochranné brýle, abyste zabránili zasažení očí a kůže. 
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Transgel - Odstraňovač Graffiti - letité i vrstvené barvy 

 

OMEZENÍ  

TRANSGEL je vysoce účinný a biologicko odbouratelný odstraňovač graffiti barev u silnějších, 
vícevrstvých či starších barev, a dokonce i akrylových a latexových barev.  

Stejně jako u všech způsobů odstraňování barev je „doba působení odstraňovače“ tím 
nejdůležitějším faktorem. Odstraňování barev tlakovou myčkou je vždy poslední krokem při 
samotném odstraňování. Přípravek TRANSGEL není určen pro odstraňování všech typů nátěrů, proto 
je vždy vhodné v počátečních fázích přípravek vyzkoušet na testu malé plochy. 

 

UPOZORNĚNÍ  

Před zahájením jakéhokoliv použití ve velkém měřítku vždy odstraňovač nejprve vyzkoušejte v testu 
na malé a nenápadné ploše. Tento přípravek je určen k odstraňování všech typů zvýrazňovačů, barev 
a skvrn, ale na určitých umělých nebo mořených površích může mít nepředvídatelné, nebo dokonce 
poškozující výsledky. V případě potřeby vyčkejte, dokud povrch zcela nezaschne, zkontrolujte 
testovanou plochu a ujistěte se, že výsledek vaší práce bude dokonalý. 

 

SPOTŘEBA PŘI APLIKACI 

Spotřeba se liší v závislosti na poréznosti (savosti) materiálu povrchu, typu a síly vrstvy a vrstev 
odstraňované barvy.  

Spotřeba odstraňovače:  

• Beton, cihly a podobné savé povrchy: 14 m2 na 1galonové (3,78litrové) balení a tři vrstvy 
odstraňovače na typickém graffiti.  

• Pískovec, vápenec či jiné velmi savé povrchy a také pro odstraňovanou velmi silnou i vícevrstvou 
barvu: 7–9 m2 na 1galonové (3,78litrové) balení a tři vrstvy odstraňovače.  

 

TEPLOTA PŘI POUŽITÍ  

Používá se při všech teplotách a to až do 38 °C, nejnižší teplotou pro použití je -7 °C. V podmínkách s 
teplotou pod 4 °C očekávejte výrazně delší reakční dobu. 
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Transgel - Odstraňovač Graffiti - letité i vrstvené barvy 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Složení  

TRANSGEL je velmi bezpečný zahuštěný gel pro odstraňování barev, který je vyroben z přírodních 
alkoholů a povrchově aktivních látek. Je určen k narušení silné vrstvy graffiti a rozpuštění všech druhů 
barev a s následným snadným oplachem.  

Vlastnosti  

Barva: Čirá až nažloutlá tekutina  

Zápach: Mírný zápach alkoholu  

pH: ~ 9  

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

Použitelnost: Po otevření přibližně 2 roky, ale až 5 let v neotevřené nádobě  

Bezpečnostní opatření: Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechnutí. Způsobuje podráždění pokožky. 
Noste ochranný oděv, ochranné brýle či štít a rukavice. 

 

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

TRANSGEL 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 na podkladovém povrchu poškození. V případě potřeby je možné odpadovou směs 
vody po odstraňování shromažďovat pomocí vysavače na mokré vysávání, recyklovat ji nebo ji 
bezpečně zlikvidovat ve spalovně. Jsme přesvědčeni, že do naší přírody a půdního systému by nemělo 
vstupovat nic jiného než pouze dešťová voda.  

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu. 

OBRAŤTE SE NA DOVOZCE/DISTRIBUTORA 


