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MELLERUD Urme de 
graffiti &  
Spumă poliuretanică  
• Îndepărtare 0,5 l 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Îndepărtează urmele făcute de pixurile și 
markerele permanente,etc. de pe 
suprafețele netede și poroase și 
îndepărtează reziduurile de spumă PU 
pentru construcții proaspătă sau întărită. 
Efect intens și rapid datorită aderenței pe 
termen lung, la suprafețe. Potrivit pentru 
îndepărtare spumei PU de montaj 
monocomponente și bicomponente.  
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru utilizarea atât în gospodărie cât și în 
sectorul comercial, pe suprafețe din lemn, 
sticlă, piatră, plastic, ceramică, zidărie, etc. 
Poate fi folosit pe suprafețe vizibile, de ex. 
rame de ferestre, pervaze, tocuri de uși, 
obloane, uși de garaj, vopsea auto sau 
pardoseli și pereți. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: amestec vâscos de agenți 
activi de curățare și solvenți 
pH: 7.50 – 8.50 
Densitate:  0.946 – 0.950 kg/l 

Consum: foarte economic, acționează în 
funcție de intensitatea și gradul de 
murdărire, precum și de capacitatea de 
absorbție a suprafeței de bază. 0,5l sunt 
suficienți pentru aproximativ 1m² ( de ex. 
pentru plăci neabsorbante și aplicare pe 
toată suprafața) 
Ambalaj: 0,5l recipient din plastic cu sistem 
de închidere securizată care nu permite 
deschiderea accidentală de către copii. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Agitaţi bine înainte de utilizare! 
Graffiti: ar trebui eliminate cât mai curând 
posibil! Se aplică cu o pensulă în mod 
uniform pentru a acoperi foarte bine zona, 
se lasă să acționeze 10 – 15 minute. 
Stergeți reziduurile cu un burete sau o perie 
și clătiți cu multă apă. Repetați dacă este 
necesar.Un pulverizator sub presiune poate 
fi utilizat pentru suprafețele pe bază de 
minerale. Dacă pe suprafețele poroase 
rămân pete ușoare, acestea pot fi pur și 
simplu vopsite fără ca în suprafețe să 
pătrundă colorant. 
Spuma PU: Îndepărtați mecanic spuma 
întărită cât mai mult posibil. Aplicați uniform 
soluția MELLERUD nediluată, cu ajutorul 
unei pensule pe suprafața uscată. După 90 
de minute, îndepărtați cu un burete spuma 
înmuiată. Curățați reziduurile de produs cu 
un burete umed. Repetați aplicația de câte 
ori este necesar. 
Recomandare:  În timpul aplicării, purtați 
mănuși de protecție adecvate. Soluția se 
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folosește doar pe vopsele întărite și nu 
trebuie utilizată sub acțiunea directa a 
razelor solare. Culorile de pe fațadă se pot 
dizolva, de aceea înainte de utilizare 
verificați întotdeauna compatibilitatea într-o 
zonă mai puțin vizibilă. 
 


