
Кю Енд Клийн ООД и Смарт Графити Европа представят:

ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ГРАФИТИ “ELITE”ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ГРАФИТИ “ELITE”  
специално формулиран за употреба на най-често срещаните външни повърхности, увредени от графити.

Елит е специалистът по почистване на графити от различни повърхности*:

• Боядисани Повърхности

• Тухли

• Цимент

• Стъкло

• Дърво

• и много други!

*Винаги пробвайте препарата първо на безопасно и скрито място за да се уверите че е подходящ за конкретния случай
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Инструкции за  безопасност – Когато започвате работа по премахването на графити винаги поставяйте предпазни 

ръкавици  преди  да  боравите  с  почистващите  препарати.  Предпазни  очила  и  химически  устойчиви  ръкавици  са 

необходими при работа с препарата Елит. Носенето на дълги ръкави и дълги панталони е препоръчително за защита 

на кожата. Винаги имайте наблизо вода при работа с препарата Елит за да можете да се измиете бързо при попадане 

върху кожата.

Преди използване на препарата Елит проверете повърхността за да видите колко е чиста.  Не е необходимо да е  

перфектно чиста,  но ако има значително количество мръсотия,  боклуците могат да попречат на проникването на 

препарата и затова е добре да се измият с водо/пароструйка преди почистването на графитите.

(ВАЖНО: ВИНАГИ ТЕСТВАЙТЕ ПРОДУКТА НА МАЛКА И СКРИТА ЗОНА ПРЕДИ ДА НАНЕСЕТЕ НА ЦЯЛАТА СТЕНА)

Водоструйка с 150 Bar налягане обикновено е достатъчна, но понякога – при стари графити, тежки повърхности или 

по-хладно време – е добре да се използва гореща вода (пароструйка) и повече налягане.

Системата за почистване на Кю Енд Клийн ООД в повечето случаи се състои в мобилна автономна система с 150 Bar 

налягане и мин. 100гр. температура. 

Оборудване необходимо за професионално почистване на графити:

1. Препарат за почистване на графити Елит;

2. Лични Предпазни Средства (хим. устойчиви ръкавици, очила и др.);

3. Четка с изкуствен косъм или широка метла с къс и твърд косъм или валяк с качествено покритие;

4. Пластмасов съд (широка кофа) за сипване на Елит;

5. Водо(паро)струйка

Метод за работа при небоядисани  повърхности:

1. Поставете си хим. устойчивите ръкавици и предпазни очила;

2. Раздрусайте препаратът, за да го активирате;

3. Изсипете необходимото количество в съда/кофата;

4. Вземете валяка/четката и натопете обилно в съда;

5. Нанесете препарата равномерно и отдолу-нагоре;

6. Оставете валяка/четката в съда;

7. Започнете измиване с водо(паро)струйката 90 сек след като продукта е бил нанесен на повърхността;

8. Изплакнете повърхността добре от препарата;

9. Изключете водо(паро)струйката;

10. Ако има остатъци от графита повторете от ст.3 до 9.
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Метод за работа при боядисани повърхности:

(ВНИМАНИЕ: ПРИ БОЯДИСАНИ ПОВЪРХНОСТИ, ВИНАГИ ПРОБВАЙТЕ НА МАЛЪК УЧАСТЪК ПЪРВО И НАЙ-ДОБРЕ  

ИЗПОЛЗВАЙТЕ СТУДЕНА ВОДА И ПО-НИСКО НАЛЯГАНЕ, ЗА ДА НЕ УВРЕДИТЕ БОЯТА. СЛЕД ПОЧИСТВАНЕТО БОЯТА  

МОЖЕ ДА ИЗГЛЕЖДА МАЛКО ПО-СВЕТЛА, НО ОБИКНОВЕНО СЕ ВЪЗТАНОВЯВА ДО ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СИ ВИД ДО  

24 ЧАСА.)

1. Поставете хим. устойчивите ръкавици и предпазни очила;

2. Раздрусайте препарата за да го активирате;

3. Сипете необходимото количество в съда/кофата;

4. Включете водо(паро)струйката;

5. Намокрете повърхностите на които има графити;

6. Изключете водо(паро)струйката;

7. Вземете валяка/четката и го потопете в съда;

8. Нанесете от препарата равномерно и отдолу-нагоре;

9. Оставете валяка/четката;

10. Включете водо(паро)струйката 90 сек. след като препаратът е бил нанесен на повърхността;

11. Измийте добре повърхността;

12. Изключете водо(паро)струйката;

13. Повторете стъпки от 7 до 11 при нужда.

В края на работния процес измийте всички Лизни Предпазни Средства и инструменти, използвани при почистването 

до отстраняване на Елит, за да могат да се ползват отново.

Резултати и Предимства:

Основната разлика между препаратът за почистване Елит и конкурентните продукти са: драстично намаляване на 

времето, необходимо за премахване на графитите, едно нанасяне е ефективно при 99% от типичните графити и не-

увреждането на повърхността, която се почиства. Препаратът Елит премахва графитите за минути, докато с други 

продукти това може да отнеме много повторения и часове работа. Това спестява драстично разходите за почистващи 

препарати и труд. Благодарение на по-малкото необходимо време и труд за всеки индивидуален проект, нашите 

клиенти могат да постигнат 2, 3 или 4 пъти повече почистени графити на работен ден. Допълнително, няма да 

изразходвате пари и труд за закупуване на боя и пребоядисване на графитите, нито ще възстановявате или 

ремонтирате фасада увредена от непрофесионално направено почистване на графити.

Елит  е  най-ефективен  когато  се  използва  с  “мокър  процес”.  Под  “мокър  процес”  разбираме  практиката  да  се  

навлажнява повърхността както преди, така и постоянно по време на работа – да не се оставя да изсъхне.
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