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Platograffit čistič
speciální čistič 

Kde se může NanoConcept® Platograffit používat?

na ošetření povrchů jako:
 minerální podklad
 sklo, kov, dřevo
 dvousložkové laky
 vypalovací laky
 polyetylen, polypropylen, polyamid

Nedoporučujeme používat na polykarbonát a polystyren.

Před aplikací je vhodné otestovat účinky výrobku na nějakém neutrálním místě.

Důležité pokyny:
Barvy přilnuté na savý povrch (beton, pískovec) můžeme pomocí Platocleanu 
uvolnit – pórovitý povrch se Platocleanem zasytí a poté ošetří Platograffit 
čističem. Barvy, které jsou v povrchu hluboce uložené, se výrobkem Platograffit 
nedají odstranit.
Pomocí výrobku Platoclean se dá hloubkově vyčistit povrch ušpiněný sazemi, 
mastnotou, špinavými částicemi. Díky novému působícímu systému vykazují 
ošetřené plochy odolnost vůči nečistotám po dobu několika měsíců.

Funkce:

Platograffit čistič je výkonný speciální čistič založený na nejmodernější 

technologické bázi. Nově působící systém vede k rychlému a čistému odstranění 

barvy bez rozmazání nebo vzniku šmouh, čímž se výrazně liší od běžných 

odstraňovačů grafity. Platograffit odstraní z povrchu pěvně ulpívající spreje a 

laky všeho druhu.

Složení výrobku je na bázi obnovitelných surovin, po zředění s vodou je 

biologicky odbouratelný a neobsahuje žádná halogenová nebo nebezpečná 

rozpouštědla. Jedná se o gel připravený ihned k použití. Výrobek lze z tuby 

snadno dostat, pomocí krátkého, silného třepání. Na zdi však neztéká. K dostání 

je i jako kapalina.

V závislosti na povrchu a množství znečištění je potřeba cca 0,1 – 0,4 l/m2. 

Platograffit je určen pro komerční uživatele. Doba trvanlivosti je 18 měsíců od 

data výroby.

Aplikace:

1. nezředěný výrobek nanášíme na co možná nejsušší povrch pomocí štětce nebo 

válečku (přidáním vody se účinek výrobku zastaví). U hrubých, pórovitých 

povrchů nanášíme štětečkem pomocí krouživých pohybů tak, abychom se dostali 

i do pórů.
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2. Doba expozice je 2-10 minut, v závislosti na stáří barvy, kvalitě podkladového 

povrchu a okolní teplotě (ideální teplota: 10 – 25 °C). Při vnější teplotě nižší jak 

10°C je potřeba delší doby expozice.

Pozor: nenechat zaschnout! V případě silného slunečního záření nebo větru 

doporučujeme ošetřenou plochu přikrýt fólií.

3. Nabobtnalou barvu poté odstraníme navlhčenou houbou nebo kartáčem a 

povrch do vlhka otřeme. Při této činnosti se výrobek Platograffit přeměňuje na 

čistící pěnu, která barvu následně z povrchu uvolní (2-fázový účinek).

4. Nakonec povrch dostatečně omyjeme vodou. U pórovitých povrchů 

doporučujeme použít stříkací hadici (s tlakovým až vysoce tlakovým 

rozprašovačem)

Pozor: aby se zabránilo poškození podkladu, povrch omývat jen pod nízkým 

tlakem

V případě, že je ošetřený povrch zasažen barevným nátěrem, lze jej 

v ojedinělých případech odstranit. Plocha musí být však po ošetření znovu 

nastříkána. 

Bezpečnostní údaje:

Nosit vhodné oblečení, ochranné rukavice a brýle. V případě kontaktu s kůží 

postižené místo řádně opláchnout vodou. V případě kontaktu s očima nechat 

víčko několik minut proplachovat pod tekoucí vodou a případ prokonzultovat 

s lékařem. 

Dodržujte pokyny pro odborné zacházení, skladování a odstraňování, které jsou 

uvedeny v bezpečnostním listu. 

Skladovat jen v originálním balení.

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem v souladu s naším nejlepším vědomím. Nezávazně je 
poskytujeme k volnému šíření. Změny v rámci technického vývoje a podnikové inovace jsou vyhrazeny. Naše informace 
popisují výlučně vlastnosti a účinky našich produktů, neposkytují však žádnou záruku. Zákazník má právo za asistence 
kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcí, činnosti nebo možnosti využití produktů. To platí i ve věci zachování 
ochranných práv třetí osoby. Zmínění obchodních jmen jiných podnikatelů není žádná reklama, nevylučuje se použití jiných 
produktů stejného druhu.




