
Кю Енд Клийн ООД и Смарт Графити Европа представят:

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ     SMART GREEN SMART GREEN     

Смарт  Грийн  е  сертифициран  от  EnviroKleen  ™  екологичен  и  щадящ 

околната  среда  препарат,  състоящ се  от  химична  смес  на  натриева  основа  и 

повърхностно активни вещества в специално формулиран микс от разтворители. 

Представлява бързо-действащ почистващ препарат, който прониква дълбоко в 

спрейовете и другите графити материали. Смарт Грийн бързо разтваря и размива 

повечето графити в рамките на 1-2 минути, позволявайки да бъдат лесно отмити 

с вода. Продуктът е тъмнокафяво-червен на цвят, с лек ацетонов мирис.

Смарт  Грийн  постига  100%  био-разградимост във  водата,  въздуха  и  почвите.  Предназначен  е  за  външни 

повърхности.

Смарт Грийн може да се използва за премахване на боя и графити от следните външни повърхности:

• зидария

• тухли

• цимент

• камък

• панели

• асфалт

• дърво*

• боядисани повърхности

• много от пластмасите

• стъкло

• и мн. други

Ако се използва правилно, Смарт Грийн не причинява увреждане на повърхностите които се почистват.
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БЕЛЕЖКА:

Смарт  Грийн  не  се  препоръчва  за  употреба  върху  гума  (може да се  размекне),  галванизирани  метални  

повърхности, алуминий и други не-железни или железни метали като стомана (може да корозира).

На ламинирани или пресовани дървени повърхности, употребата на Смарт Грийн също не се препоръчва  

(може да доведе до деламиниране). Смарт Грийн може да обезцвети химически боядисано дърво. Попитайте  

доставчика  си  ако  се  съмнявате  за  определена  повърхност.  Винаги  тествайте  всеки  препарат  за  

почистване на графити на малка и скрита зона от повърхността преди нанасяне за да предотвратите  

нежелани ефекти.

ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ ОТ ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Носете защитни очила прикриващи очите отвсякъде. Носете хим. устойчиви ръкавици, тениски с дълъг ръкав,  

дълги панталони и цели обувки за защита на кожата.  Използвайте Смарт Грийн само в добре проветряеми  

райони; ако се налага носете респиратор с химически филтър. Пазете Смарт Грийн далече от открит огън или 

искри  –  НЕ  ПУШЕТЕ  докато  работите  с  препарата.  Не  смесвайте  киселини,  окислители  (като  белина),  или 

амоняк-съдържащи препарати (като такива за чистене на стъкла) със Смарт Грийн – това може да доведе до 

отделяне на токсични газове или възпламеняване.

БЕЛЕЖКА:  

Както  Смарт  Грийн,  така  и  всякакви  препарати  за  почистване  на  графити,  трябва  да  се  държат  на  

недостъпни за деца места! Използвайте здрав разум с каквито и химикали да работите.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТА:

Всички повърхности трябва да са здрави и стабилни. Смарт Грийн може да се нанася директно върху мокра или 

суха повърхност. Ако са налице голямо количество мръсотия и боклуци, които биха попречили на препарата да  

подейства е добре да се измие всичко с водоструйката преди нанасяне на Смарт Грийн.

Винаги  тествайте  Смарт  Грийн  на  малка,  дискретна  зона  от  повърхността  за  да  прецените  

съвместимостта, ефекта, външния вид и желания резултат преди да нанесете.

СПИСЪК С НЕЩА ЗА ПРОВЕРКА ПРЕДИ РАБОТА:

1. Подгответе чиста и подредена работна площадка;

2. Уверете се, че зоната за работа е достъпна за водо(паро)струйката ако ще позлвате такава;

3. Винаги пазете етикетите и листовете за безопасност за показване пред отговорните органи при нужда;

4. Не  ползвайте  препарата  в  близост  до  райони с  открит  огън  или райони,  които  могат  да  съдържат 

източници на запалване;

5. Имайте непосредствен достъп до вода в случай на пръски, течове или инциденти. Ако Смарт Грийн е  

попаднал на кожата, незабавно измийте обстойно с вода.
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РАЗХОДНА НОРМА:

Разходът на препарат варира и може да се повлияе от:

порьозността и текстурата на повърхността, методите на нанасяне и техниката, екипировката, възрастта, вида  

дебелината и сложността на графитите.

Разходната норма на Смарт Грийн варира между 5 кв.м до 10 кв.м на литър. (Бележка от “Кю Енд Клийн” - за  

български условия при най-често срещаните графити на “възраст” няколко години разх. норма е по-голяма – от 

рода на 2-5 кв.м на литър, което зависи много и от машината за измиване)

ИНСТРУМЕНТИ И ЕКИПИРОВКА

• ЛПС – очила, ръкавици, подходящо облекло;

• Смарт Грийн – достатъчно туба/и за целия проект;

• Съд с мин. 5 литра вода за бърза реакция при инциденти;

• Пластмасов съд за сипване на препарат – НЕ ПОЗЛВАЙТЕ МЕТАЛНИ КОФИ 

• Инструменти за нанасяне – четки с изкуствен косъм, валяци, удължители, метла с къс и твърд изкуствен 

косъм и т.н

• Екипировка  за  измиване  –  най-ефективно  е  измиването  в  водоструйка  (150  Bar)  или  повече,  при 

възможност с топла вода (задължително при стари графити на порести повърхности);

ПРОЦЕДУРА ПО НАНАСЯНЕ:

РАЗДРУСАЙТЕ и РАЗБЪРКАЙТЕ Смарт  Грийн  преди  употреба,  но  НЕ  ГО  РАЗРЕЖДАЙТЕ –  използва  се  само 

НЕРАЗРЕДЕН във всички процеси.

• Метод с четка за малки графити   – Изпозлвайте само четка с изкуствен косъм. Сипете малко количество 

от Смарт Грийн в пластмасов съд. Нанесете препарата с четка,  концентрирайки се върху “тагнатата”  

зона,  разтъркайте при нужда и оставете препарата да подейства за 1-2 минути.

• Метод с валяк за по-големи площи   – използвайте подходящ устойчив валяк, който не се разтваря от 

препарата. Изсипете необходимото количество от Смарт Грийн в пластмасов съд. Нанесете с валяка,  

покривайки цялата зона с графити, разтъркайте при нужда с четка и оставете препарата да подейства за 

1-2 минути.

• Горните методи за боядисани повърхности   – Преди да нанесете Смарт Грийн на боядисани повърхности 

намокрете добре и после продължете като по-горе. Задължително предварително тествайте на малка 

зона за нежелани ефекти.

• Повторение на процедурите   – Може да се наложи за трудни сенки или много порьозни повърхности. 

Смарт Грийн може да се ползва директно и на мокри повърхности.
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БЕЛЕЖКА:  Температурите за работа са между 1-2 до 40 градуса. Скоростта на действие на Смарт Грийн се  

влияе от студеното време със забавяне на действието, а от горещото време – с по-бързо изпаряване на  

химикалите.  Идеалните  температури  за  работа  са  18-30  градуса.  Не  позволявайте  на  химикалите  да  

изсъхнат на стената преди да сте ги измили.

ПРОЦЕДУРИ ПО ИЗМИВАНЕ:

След  като  Смарт  Грийн  се  е  активирал  за  1-2  минути,  измийте  зоната  с  водо(паро)струйка  при  150  Bar 

(препоръчително) или с маркуч или друга система за да отстраните препарата и графитите. Измиването може да 

стане със студена вода, но понякога топлата вода (мин 90 градуса) дава по-добри и бързи резултати (в България 

обикновено топлата вода е задължителна за  качественото премахване без сянка).  Ако останат сенки Смарт  

Графити може да се нанесе веднага отново на мократа повърхност и да се повтори целия описан процес.

БЕЛЕЖКА:  При  измиването  с  налягане  не  позлвайте  ротор  (пауър)  дюзи,  защото  може  да  увредите  

повърхността.  На  чуствителни  повърхности  може  да  се  наложи  и  да  намалите  налягането  за  да  

предотвратите увреждане. Винаги преценявайте добре ситуацията преди започване на работа.

ВНИМАНИЕ:  ДА НЕ СЕ РАБОТИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СИЛЕН ВЯТЪР!

ПОЧИСТВАНЕ:

Всички уреди и екипировката се почистват след работа с вода. Добри грижи следва да се положат и за околните 

на почистването зони, за да се уверите че няма остатъци или боклуци след работа.
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