
 

DKAP VERT 
BEZCHLOROWY PREPARAT DO USUWANIA  

FARB I GRAFFITI 

 

 

7 doskonałych powodów, by używać DKAP VERT: 
1. Uniwersalny : DKAP VERT jest skuteczny na wszystkich farbach akrylowych, gliceroftalicznych, 
winylowych, poliuretanowych, jedno- i dwuskładnikowych. Po zastosowaniu środka niektóre farby 
nie łuszczą się, ale przy pomocy skrobaczki łatwo odchodzą.  
2. Skuteczny na większości graffiti; nie działa szkodliwie na powierzchnie. 
3. Żel tiksotropowy, DKAP VERT można nanosić na wszelkie, nawet pionowe powierzchnie. 
4. Gotowy do użycia, łatwy w zastosowaniu, pozwala oszczędzić czas, umożliwia wykonywanie 
prac wymagających precyzyjnego wykończenia.  
5. Nieszkodliwy dla większości powierzchni takich jak drewno, beton, aluminium oraz wszelkie 
metale.  
6. Po zastosowaniu oraz całkowitym wyparowaniu produktu, całkowicie usuwa się szpachelką 
albo za pomocą szczotki.  
7. Stosuje się poprzez zwykłe rozpylanie produktu czystego i na zimno, a także szczotkowanie. 
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

      Instytucje użytku publicznego          Budownictwo 
 

Skuteczny na wszystkich farbach akrylowych, gliceroftalicznych, winylowych, poliuretanowych, jedno- i 
dwuskładnikowych, graffiti. 
Nadaje się na wszystkie powierzchnie, takie jak : drewno, beton, aluminium oraz metale. 
 

Właściwości Sposób użycia 
 

Wygląd : żel tiksotropowy. 
Kolor : przezroczysty mleczny  
Zapach: delikatny 
pH czystego produktu : niemierzalne. 
Gęstość : 1,03 g/cm3 
Czas aplikacji : od 20 do 30 min. w 
zależności od warunków klimatycznych i 
rodzaju farby. Nie można pozwolić, by 
produkt wysechł.  
Temperatura aplikacji : od 5 do 50°C, w 
ekstremalnych temperaturach skuteczność 
produktu jest ograniczona.  
Wydajność : od 300 do 600 ml/m² w 
zależności od rodzaju zdejmowanej powłoki. 
Dostępny w aerozolu i luzem. 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty 
charakterystyki. 

 

Zalecane jest stosowanie rekawic i okularów ochronnych. Stosować w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. Dobrze wstrząsnąć aerozolem przed użyciem, aż do 
usłyszenia kulki. Rozpylić produkt z odległości około 20 cm na czyszczoną powierzchnię. 
Pozostawić na kilka minut w zależności od grubości farby do usunięcia oraz rodzaju 
powierzchni. Pojawienie się pęcherzy i złuszczeń wskazuje na skuteczne działanie produktu. 
Usunąć  odklejona farbę za pomocą szpachelki. Czyszczenie części po usunięciu farby 
można przeprowadzić za pomocą suchej ściereczki, szpachelki lub drucianej szczotki. Jeśli 
to konieczne, czynność należy powtórzyć. Po każdym użyciu należy oczyścić aerozol 
trzymając główką do dołu.  
Na delikatnych plastikowych materiałach należy najpierw wykonać próbę na ukrytej części 
powierzchni.   
Nie rozpylać w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem. Można stosować wyłącznie 
wtedy, kiedy urządzenie jest odłączone. Trzeba odczekać  5 min zanim urządzenie zostanie 
ponownie podłączone.  
Luzem : Nanieść grubą warstwę, pozostawić, aż zadziała, następnie zeskrobać  Unikać 
nanoszenia na mokre powierzchnie.  
Stałe stosowanie w otwartej kąpieli nie jest zalecane, zważywszy na łatwopalność produktu.   
Emulguje w wodzie, umożliwia czyszczenie narzędzi wodą zaraz po użyciu. 
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ELITAG: Ściereczki do usuwania graffiti 
Ta karta anuluje i zastępuje poprzednią. Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie 
informacyjnie. W żadnym wypadku, nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 
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URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE : 

 

CZAJNIK-1500 – to profesjonalny, wygodny spryskiwacz 
ciśnieniowy o pojemności 1,5 L dostosowany do nanoszenia 
gotowego płynu na powierzchnie przeznaczone do spawania; 
istnieje też w wersji 1 L (CZAJNIK-1000) i 2 L (CZAJNIK-2000) 

• wykonany jest z plastiku o wysokiej jakości; 

• posiada ciśnieniowy mechanizm, za pomocą którego 
powietrze wpompowywane jest do środka pojemnika, 
umożliwiając po naciśnięciu jednego przycisku  
wydobywanie się równomiernego, ciągłego strumienia w 
formie delikatnej, rozproszonej „mgiełki”, bez konieczności 
wykonywania dodatkowych ruchów;  

• posiada wygodną, profilowaną rączkę; 

• istnieje możliwość wymiany czerwonej, plastikowej obręczy 
u podstawy pojemnika, w przypadku jej uszkodzenia. 

 

 

BP7-500 – to butelka plastikowa o pojemności 0,5 L z wygodną 
podziałką i przezroczysta, dzięki czemu widoczny jest poziom 
płynu. Dodatkowo posiada wypustki antypoślizgowe. 
Przystosowana jest do czyszczenia detali lub trudno dostępnych 
miejsc. 
 


