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Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za 
spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo 
formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném 
místě nebo vzorku. 
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Přípravek k uvolnění sprejových nástřiků  
 

 
 
 
Popis přípravku 
Ekologický, biologicko odbouratelný odstraňovač nátěrů – sprejů, rozpustný ve vodě. 
Velmi snadno se aplikuje pomocí štětce na vodorovné i svislé plochy. 
Váže barvu na sebe a nedovoluje rozpuštěným barvám proniknout do hloubky 
materiálu, tím se odlišuje od standardních rozpouštědel. 
Pro své vlastnosti je velmi vhodný na památkové objekty. 
 
 
Technické údaje 
Fyzikální stav    Pasta 
Barva     Zeleno-průsvitná 
Zápach     Bez zápachu 
Měrná hmotnost při 20 °C  1,04 ± 0,02 Kg/lt 
Rozpustnost ve vodě   Rozpustný v každém poměru 
Hořlavost:    Nehořlavý 
pH     7 
Skladovatelnost při 20 °C   24 měsíců v originálním balení 
 
 

 
Instrukce k použití 
Přípraven naneseme na povrch, kde potřebujeme odstranit barvy nebo sprejové nástřiky. Ve většině případů začne 4TWALL 
CLEAN 4Tpůsobit automaticky během 15–30 minut, ale pokud je třeba odstranit víc vrstev starého nátěru, účinnost přípravku  
se může projevit za 2–3 hodiny anebo je třeba nanést přípravek opakovaně. Potom, co vrstva starého nátěru či laku změkne  
a naduje se, může být spolu s přípravkem 4TWALL CLEAN 4Tlehce odstraněná kovovou škrabkou anebo navlhčenou houbou.  
Povrch se na závěr umyje silným proudem vody.  
Vyčištěná a osušená plocha může, byť znovu pokrytá barvou. Po finálním čištění doporučujeme jako prevenci ošetřit povrch 
přípravkem 4TANTIGRAFFITI STRIP VAPOR 
 
Aplikační nářadí 

 

 
Štětec               

 

mailto:info@bellinzoni.com


Zastoupení pro ČR a SR: Floortech Trade & Services s.r.o. K poště 472, 252 67 Tuchoměřice 
Tel.: +420 273 13 23 13   Internet: www.bellinzoni.cz   e-mail: info@bellinzoni.cz 

Rev. 07/2017 

 

ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI – WALL CLEAN                            
 

 

Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za 
spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo 
formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném 
místě nebo vzorku. 

Wall Clean 
Strana 2 (celkem 2) 

 

 

  
 WE RESPECT NATURE - Máme úctu k přírodě 

 
Výrobce : BELLINZONI srl  Via Don Gnocchi, 4 – 20016 Pero (Milano) - Itálie 

Tel. +390233912133   Fax +390233915224   Internet: www.bellinzoni.com   e-mail: info@bellinzoni.com 

 
 
Doporučení k použití 
 

• 4TU omítek může dojít ke změně barvy 
• 4TJe třeba počítat se zesvětláním plochy v místech odstranění nápisů a barev, a tedy následnému čištění celé pohledové 

plochy – k tomu doporučujeme přípravek ULTRA STRIPPER 
• 4TVyčištěný povrch doporučujeme ošetřit ochranným nátěrem – ANTIGRAFFITI STRIP VAPOR 
• 4TPoužitý přípravek můžete uschovat pro další použití 
• Čtěte pozorně upozornění uvedená na štítku. 
• Staré nátěry obvykle nelze odstranit beze zbytku, tam je třeba počítat s mechanickým čištěním, případně patinací. 

 
Ošetřované povrchy 
Vápenec, pískovec, kamenina, teraco, beton, leštěný i neleštěný přírodní a umělý kámen, kovy, omítky a keramika 
 
Spotřeba 
Je dána velikostí a typu znečištění. 
 
Údržba povrchu 
Pro správnou údržbu ošetřeného povrchu doporučujeme náš mycí přípravek LEM-3, ředěným ve vodě podle 
znečištění.  
 
Bezpečnostní postupy 
Pokud jde o správný pracovní postup, doporučujeme nahlédnout do BL, vydaných podle EU norem a sledovat místní 
bezpečnostní předpisy pro pracoviště. 
 
Balení 
Kartony po: 6 lahví po 1 litru 
 
Složení balení jsou polyetylénové lahve o vysoké hustotě (HDPE) pro použití, v souladu s místními 
a národními předpisy v současné době v platnosti, pokud jde o recyklaci. 
Balení je přizpůsobeno předpisům OSN pro vnitrozemskou dopravu (ADR) a po moři (IMO) Při přepravě s využitím letecké 
dopravy naleznete v aktualizovaných pravidlech (IATA). Pro další informace týkající se dopravy zkontrolujte bezpečnostní list. 
 
Harmonizované celní označení 
3402.19.00 
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