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ETS - GRAFFITI SÖKÜCÜ TİPİK KULLANIM 

ETS – Graffiti Sökücü, kendisini ispat etmiş bir üründür. Graffiti boyaları, keçeli kalemler, mürekkep lekeleri, tükenmez 
kalem yazıları, ruj lekleri ve benseri tüm boyaları kolayca yüzeye zarar vermeden temizler. Akrilik ve Pleksicamlarda ve 
benzeri plasik camları matlaştırmaz ve kolaca boya kalıntılarını temizler. 
 
Tipik kullanım proje alanları: 
 
• Araç yüzeylerinde Graffiti boyamaları 
• Tüm dış yüzeylerde Graffiti ve vandal yazıları 
• Matbaa ve baskı makine temizliği, mürekkep temizliği 
• Duvar ve yerlerde oluşan ayakkabı ve kauçuk iz ve lekeleri 
• Plesicamdan yapılış otobüs ve bekleme durakları 
• Pastel boya, ruj, boyalı yüzeylerde yazılmış işaretleyici kalem, keçeli kalem lekeleri 
• İnşaat köpük kalıntıları ve etiket ve bant kalıntıları 

GEREKLI EKİPMANLAR  

Bu ürün sprey veya fırça uygulaması için tasarlanmıştır. 
Büyük alan temizliğinde zirayi ilaçlama pompa kullanılır, Küçük alan temizliğinde sprey püskürtücü aparat yeterlidir. Diğer 
gerekli ekipmanlar: fırça, rulo, kazıyıcı, maskeleme bandı, polietilen levha, basınçlı yıkama veya akan su, temizlik 
bezi. 

HAZIRLIK 

(a) MASKELEME: ürün basınçlı aparat ile kullanılacaksa diğer alanları maskeleyiniz. 
 
Ürün basınçlı aparat  kullanımında havada uçuşarak başka alanlara uçabilir.. 
Poliethylen levhalar ve etiketleri özellikle koruyunuz.. Maskeleme bandı kullanıyorsanız, bant iki kat uygulayınız ve grafiti 
sökücü kullanım sonrası, 1. bant ıslanmış olabilir uygulamadan hemen sonra üst katmanı kaldırın. 
Bitkilerin üzerini örtünüz veya ürün kullanım öncesi bitkileri su ile ıslatınız ve kullanım sonrası tekrar su ile durulayınız. 
                                                                                                                                                                                                                        
(b) KARIŞIM: Ürün seyreltilmemelidir uygulama öncesi bir karışım gerekli değildir. 
 
(c) EKİPMAN: Küçük alanlar için. (1.000ml veya 500ml) sprey şişesi uygulamak için yeterlidir. Geniş alanlar için küçük bir 
el pompası, veya zirayi ilaçlama popası veya geleneksel havasız püskürtücü daha uygun olacaktır. 
 
Pompa aparatlarında bulunan tüm filtreleri uygulama öncesi çıkartınız ( ürün kullanımı engellenir). Aparatlarınız tüm diğer 
maddelerden arındırılmış ve temiz olmalıdır. Yabacı maddeler ile kesinlikle karıştırmayınız.   

 

ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD. ŞTİ        - Erenler Sokak No 6   Soğanlık / Kartal   TR 34880 İstanbul  Tel +90 (0) 216 606 066    info@etsturkiye.com www.etsturkiye.com 

mailto:info@etsturkiye.com
http://www.etsturkiye.com/


 
 

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT   (EG) -Nr. 1907/2006,  art.31 appendix II 
Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is 

to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. 

NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE,OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED,IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN 

PROVIDED. It is the user´s responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage 

that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II 

 

 
 

 

TEST UYGULAMASI 

Asıl uygulmaya başlamadan önce küçük bir alanda test uygulaması yapınız. Ürün kullanımı ve boya çıkarma süresini 
görmüş olursunuz. Bu şekilde gerekli olan yeterli miktarda ürün ile uygulamaya başlayabilirsiniz. 

UYGULAMA PROSEDÜRÜ 

Ürünü aynı katman kalınlığında yüzeye büskürtünüz. Püskürtücü popmpa kullanıyorsanız en düşük ayarda ürünü yüzeye 
büskürtünüz bu şekilde ürünün uçmasını engellersiniz. Rüzgarlı havalarda yüzeye daha yakı olara ürünü püskürtün ve 
rüzgarın ürünün uçmasını engelleyin. 

BEKLEME SÜRESI 

Bekle süresi yüzeyde bulanan boya katmanları na ve yüzey sıcaklığını bağlıdır. Yüzey sıcaklığı yüksek ise daha hızlı 
şekilde temizlenir. Normal Graffiti temizliğinde ortalama olarak 2 ile en fazla 15 dakika rasında temizlenir. Yüzeyde çok 
fazla Graffiti bulunması durumunda 2. Uygulama yaparak temizleyiniz. Ikinci uygulamaya başlamadan önce, gevşemiş olan 
boyayı bez ile silinmesi gerekir. 

SARFIYAT MIKTARI 

Sarfiyat miktarı normalde 1 Litre /  3.7 m2 – 6.5 m2  arası değişir.  20 L  / 128m2 1 Litre  

EN UYGUN UYGULAMA SICAKLIĞI 

Ortam ve yüzey sıcaklığı 40 ° F (4 ° C) üzerinde olmalıdır. 

 32 ° F, (0 ° C) düşük sıcaklıklarda dahi etkili bir şekilde görevini yerine getirir ancak bekleme süresi artar 
Parlak yüzeyli cilalar yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmayabilir. Yüzey sıcaklığı 100 ° F (37 ° C) üzerinde ise dikkatle 
temizlenmelidir. Veya soğuk su yardımı ile ısı derecesi düşürlmelidir. 

ETS GRAFFITI TEMİZLEYİCİ 

Küçük alanlar için, artığın çıkarılması sonrasında  sıcak veya sabunlu suyla durulama işlemi yapılarak ardından kuru 
bir pamuklu bez ile silerek tamamlanabilir. 
 

Büyük yüzeyler için, 600 psi bulunan basınçlı yıkama makinesi ile durulanır. 

GÜVENLİK BİLGİLERİ 

 

Ürünü Kullanım sırasında uygun güvenlik prosedürleri her zaman takip edilmelidir. 

 

Ürünü kullanmadan önce sağlık / güvenlik bilgileri için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna okuyunuz. 
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