
КЮ ЕНД КЛИЙН ООД И СМАРТ ГРАФИТИ ЕВРОПА ПРЕДСТАВЯТ:КЮ ЕНД КЛИЙН ООД И СМАРТ ГРАФИТИ ЕВРОПА ПРЕДСТАВЯТ:

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ METAL SAFE 
за лесно почистване от не-порьозни повърхности включително метални и деликатни такива

Метал Сейф е специалистът в премахване на всякакви графити от следните повърхности:

• Обработени метали

• Еталбонд

• Дограми и прозорци

• Пластмасови и метални врати

• Знаци

• Превозни средства

• Боядисани повърхности

• Деликатни повърхности

• И много други...

(Бележка: Метал Сейф НЕ се препоръчва за употреба на гумени и някои чуствителни пластмасови повърхности.)
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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 

Метал Сейф. Носенето на дълги ръкави и дълги панталони е препоръчително за защита на кожата. Винаги имайте 

наблизо вода при работа с препарата Метал Сейф за да можете да се измиете бързо при попадане върху кожата. 

Преди използване на препарата Метал Сейф 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 преди почистването на графитите. 

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

Процес за почистване на графити на външни и вътрешни повърхности:

Необходима екипировка:

1. Препарат за почистване на графити Метал Сейф;

2. ЛПС – очила, хим. устойчиви ръкавици и др.

3. Кофа с вода;

4. Парцали.

Метод за нанасяне:

1. Поставете ръкавиците и очилата;

2. Измийте добре повърхността с парцал;

3. Нанесете обилно от препарата върху графитите;

4. Оставете продукта да подейства за ок. 60 секунди;

5. Разтъркайте повърхността с парцала;

6. Измийте с вода използвайки нов парцал;

7. Повторете при необходимост;

След приключване измийте добре уредите изполвани при работа с Метал Сейф с вода за да са годни за повторна 

употреба.
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Резултати и предимства:

Основната разлика между препаратът за почистване Метал Сейф 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 Метал Сейф 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. 

Метал Сейф 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. 

При спазване на елементарни мерки за безопасност и носене на ЛПС, работата с препарата е удоволствие и 

повечето графити се премахват с лекота и от непрофесионалисти. Почистването на графити в “домашни условия” е 

напълно възможно – без техника и специална подготовка. 

Бележка: почистването на графити от порьозни повърхности като каменни, тухлени, мазилки и т.н както и 

почистване от крайно чуствителни повърхности е процес изискващ техника, опит и намесата на професионалисти. 

За всички останали случай Метал Сейф, ръкавици, два парцала и малко вода са всичко от което имате нужда! 
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