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Graffitistop 3 je určen k odstranění graffiti způsobených různými typy  barev (akrylátovými, 
epoxidovými, nitrocelulózovými, polyurethanovými, alkydovými apod.) na hladkých nenasákavých 
površích (kabřinec, sklo, mramor, žula,  kovy, smalty, glazované obklady apod.). Graffitistop 3 je 
gelová forma přípravku Grafittistop 2, v kombinaci slouží tyto přípravky k lepšímu vyčištění povrchu. 
Přípravek lze použít k odstranění graffiti z nasákavých povrchů (beton, umělý kámen a přírodní 
kámen, pálené cihly, minerální omítky, pískovce apod.), pokud jsou ošetřeny preventivním ochranným 
přípravkem Barbakan, výrobce STACHEMA CZ.  

Nedoporučujeme použít na PVC, polystyren, polyurethany, polykarbonáty (MAKROLON), 
polymethylmethakryláty (plexisklo) - porušuje vzhled povrchu těchto materiálů.  

Graffitistop 3 rozpouští různé typy barev používané při výrobě sprejů a fixů.  
 
Návod k použití:  POZOR!  Zásadně je nutné odstraňovač odzkoušet na skrytém místě a vybrat 
vhodnou kombinaci chemického a mechanického čištění! Aplikuje se neředěný štětcem, válečkem, 
postřikem, případně máčením znečištěného materiálu. Po nanesení na suchý povrch se nechá působit 
1 až 5 minut dle stáří a intenzity znečištění materiálu. Čištěná plocha se nikdy nenechá zcela 
zaschnout (průběžně se doplňuje Graffitistop). Po aktivním působení přípravku a narušení sprejové 
vrstvy následuje intenzivní mechanické čištění (např. kartáč) a opláchnutí dostatečným množstvím 
vody (nejlépe tlakovou vodou systémem WAP), případně mechanické dočištění s použitím saponátu. 
Jestliže zůstaly na povrchu nesmyté částice barvy, postup se na těchto místech po odpaření vody a 
vyschnutí čištěného povrchu opakuje (voda proces čištění zastavuje). Aplikace se provádí při teplotě 
10 °C až 25 °C. Výsledek čištění a spotřebu přípravku ovlivňuje řada faktorů - poréznost povrchu, typ 
barvy a její množství, stáří a intenzita znečištění, teplota prostředí atd. Po skončení práce a vyschnutí 
povrchu je třeba obnovit preventivní ochranu přípravkem Barbakan. 
Skladování:  v originálních dokonale uzavřených obalech při teplotě do 25 °C, v suchých, dobře 
větraných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, zdrojů tepla a otevřeného ohně. 

Záruční doba:  24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.  

Upozorn ění: Koncentrovaný přípravek nevylévejte do kanalizace! Páry mohou tvořit se vzduchem 
výbušné směsi! Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Výrobce neodpovídá za škody způsobené 
nesprávným použitím výrobku.  
 

Obsahuje:  1-methoxypropan-2-ol a další složky upravující užitné vlastnosti přípravku. 

R-věty: Vysoce hořlavý. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. 

S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném 
místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nevdechujte páry a aerosoly. 
Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte vhodný ochranný oděv, 
ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 
0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento 
obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při nadýchání odvést 
postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí ihned vyplachovat proudem vody min. 10  minut.  
Likvidace:  Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování 
nebezpečných odpadů.   
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