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

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ СМАРТ ГРИЙНПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ СМАРТ ГРИЙН

Препаратът за Почистване на Графити Смарт Грийн (ППГСГ) е това, което името му подсказва (“био-препарат”) и 
получи своя европейски дебют на изложението Interclean. Той е сертифициран за биоразградимост и липса на 
замърсители за околната среда и не замърсява водите. 

Всяка от съставките във формулата е била проверена дали отговаря на световните изисквания за биоразградимост.  
Chemtel Inc, Флорида сертифицира финалната формула за международно приложение. Това беше последвано от 
над 12 месеца тестване в реални условия на Австралийския пазар и накрая дойде Европейското представяне на  
изложението Interclean ISSA 2010. 

Това е може би първата алтернатива на често използваните силно вредни химикали като Метилен Хлорид и Н-
Метил-Пиролидон  (масово  използвани  като  основна  съставка  на  повечето  препарати  за  почистване  на  бои  и 
графити). ППГСГ елимира нуждата от нежелателни и опасни детергенти като фосфатите и фенолните производни. 
При това, за разлика от други продукти, препаратът на оставя мазна повърхност или сенки от графити.

ППГСГ посреща стриктните екологични изисквания на общини, училища и образователни власти, правителствени 
агенции, отговорни почистващи фирми и организации, които се борят срещу замърсяването на природата.

Със само една операция препаратът премахва бои, маркери, мастило, петна и лекета от камъни, тухли, цимент, 
зидове и повечето боядисани повърхности. В случай на нужда, при наличие на остатъци от графити, може да се  
наложи и повторна апликация непосредствено на мокра повърхност.

ППГСГ  се  предлага  в  туби и  е  лесен за  използване  и нанасяне  с  валяк,  четка  или пръскане.  След минимално 
разтъркване с четка или кърпа може да бъде измит заедно с графити в рамките на минута. Това е перфектното 
решение за почистващи фирми, специалисти по почистване на графити и екипи по поддръжка на сгради, които 
имат  нужда от  бърз и ефективен продукт.  Може да се  почистват между 1  и 5  кв.м в  минута в зависимост от  
дебелината и вида на графитите. ППГСГ дава възможност на изпълнителите да спестяват 7-10 пъти разходите за  
продукти и разходите по боядисване и боя. Препаратът е бързо и ефективно решение за всекидневна употреба.
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