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GRAFFITI 
REMOVER 

400 ml.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ :

Ψεκάστε το υλικό στην 
επιφάνεια.  Αφήστε το να 
δράσει για 5 - 10 λεπτά, 
σκουπίστε με ένα βρεγμένο 
πανί ή με ατσάλινο σφουγγάρι 
και ξεβγάλετε με άφθονο νερό.  

Επαναλάβετε  εάν  χρειάζεται.

Σε χρωματισμένες επιφάνειες 
αφήστε το υλικό να παραμείνει 
μόνο για 15-60 δευτερόλεπτα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :
καθαρισμού 

επιφανειών από 

γράψιμο με 
μαρκαδόρους, κλπ.).

Spray 

GRAFFITI 
( spray, 

 :
Spray for cleaning surfaces 
from GRAFFITI.

DESCRIPTION

ΚΙΝΔΥΝΟΣ.Δηλώσεις Επικινδυνότητας: 

ηλώσεις Προφύλαξης: 

:

.

Εξαιρετικά εύφλεκτο 
αερόλυμα.Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί.Προκαλεί 
σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή 
ζάλη.Παρατεταμένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή 
σκάσιµο.Δ Μακριά από παιδιά.Μακριά από 
θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην 
καπνίζετε.Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή πυρακτωμένο 
σώμα.Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη 
χρήση.  Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.Αποφεύγετε να αναπνέετε 
αναθυμιάσεις/ εκνεφώματα ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.Να 
προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες 
που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.Απορρίψτε το περιεχόμενο και το 
δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με 
τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
Περιέχει:Διμεθυλοκετόνη  

DANGER Hazard Statements. : 

Precautionary 
Statements:

Extremely 
flammable aerosol.Content under pressure; may 
explode if heated.Causes serious eye irritation.May 
cause drowsiness or dizziness.Repeated exposure 
may cause skin dryness or cracking.

 Keep out of reach of children.Keep 
away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. – 
No smoking.Do not spray on an open flame or 
other ignition source.Pressurized container: Do not 
pierce or burn, even after use.Wear protective 
gloves/protective clothing/eye protection/face 
protection.Avoid breathing 
dust/fume/gas/mist/vapours/spray.IF IN EYES: 
Rinse cautiously with water for several minutes. 
Remove contact lenses, if present and easy to do. 
Continue rinsing.Protect from sunlight. Do no 
expose to temperatures exceeding 50°C/ 
122°F.Dispose the contents and container at an 
appropriate waste or recycling center in 
accordance with local and national regulations.
Contains: dimethyl ketone


