
 
 

CT GEL 777 

ODSTRANJEVALEC GRAFITOV 

 
 
OPIS 
CT GEL 777 odstranjevalec grafitov, je tekoč viskozen proizvod namenjen za odstranjevanje in čiščenje odpornih 
epoksidnih in poliuretanskih barv, polimernih nanosov in ostalih barv nanesenih z barvanjem ali grafitov 
na splošno na materiale kot so: naravni kamen, marmor, granit, cotto, opeka, beton / fasade, spomeniki, 
zgradbe javnega pomena. Proizvod ima visoko moč razgradnje barv in grafitov, tudi če so ti prodrli globoko v 
materiale. 

ZNAČILNOSTI 
Videz: gel                                                                               Vnetišče: negorljiv 
Barva: rjava                                                                           Gostota: pri 20ºC  1,24g/ml 
Vonj: oster 

UPORABA 
CT GEL 777 odstranjuje grafite nanesene z: barvami v pršilu, z barvnim tiskom, s čopičem brez 
poškodovanja površine. Uporaben je na gradbenih materialih kot so: marmor, naravni kamen, cotto, opeka, 
beton, omet, steklo. Ne uporabljamo ga na podlagah iz plastike, gume, na viskoodpornih jeklih in magnezijevih 
legurah. Proizvod je namenjen profesionalni uporabi. 

NAVODILA ZA UPORABO 
Pred nanosom preparata zaščitimo vse površine, katere ne želimo da pridejo v kontakt s preparatom. Preparat CT 
GEL 777, nanesemo s čopičem na grafite, katere želimo odstraniti. Pustimo reagirati potreben čas, računajoč na 
to, da je reakcijski čas sorazmeren z kontaktnim časom. Ne pustimo da se preparat zasuši na površini. Odstranimo 
ostanke odstranjenih grafitov z lopatico, čopičem ali tamponi. V primeru trdovratnih-zastarelih grafitov ali grafitov, ki 
so prodrli globlje v podlago, nanesemo CT GEL 777 večkrat, uporabimo tršo ščetko ter pustimo da učinkuje 4 - 8 
ur. Ostanke odstranimo in izperemo iz površine, najboljše z aparatom na visok pritisk. 

PORABA 
Poraba CT GEL 777 je od 3 m² in več z 1 litrom 

OPOZORILA 
Izogibati se stiku s kožo in očmi. Uporabljati primerno zaščitno opremo, obleko, očala, rokavice ter zaščitno masko. 
Pred uporabo je za dodatne informacije o nevarnostih priporočljivo preučiti varnostni list. 

RAZLITJE 
V primeru naključnega razlitja v okolje, proizvod poberemo za nadaljnjo uporabo če je mogoča, ali za odstranitev. 
Ostanke absorbirati z neaktivnimi materiali in izprati z večjo količino vode. 

EMBALAŽA 
Karton po 12 plastenk 1000 ml, karton po 4 plastenke 5000 ml, plastenka 25 litrov. 

VARNOSTNA OPOZORILA 
R11 - Lahko vnetljivo. 
R40 - Možna nevarnost trajnih okvar zdravja. 
R45 - Lahko povzroči raka. 
R20/21/22 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. 
R 68/20/21/22 – Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. 
R65 - Zdravlju škodljivo: ob zaužitju lahko povzroči poškodbe pljuč. 
S1/2 - Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. 
S7 - Hraniti v tesno zaprti posodi. 
S16 - Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. 
S23 - Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec). 
S24/25 - Preprečiti stik s kožo in očmi. 
S36/37 - Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. 
S45 - Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati embalažo in etiketo. 
S53 - Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila. 
 
 
Vse informacije na tem listu so določene na osnovi najzanesljivejših praktičnih in laboratorijskih testiranj. Uporabnik je dolžan preveriti, če je 
proizvod primeren za namenjeno uporabo. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za rezultate pri napačni uporabi. Ta list nadomešča in 
razveljavlja prejšnje. Podatki so lahko kadarkoli spremenjeni. 
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