
Graffiti Sup Clean 
versie: GSP 1020191 

053 - 428 29 54 

webshop@innotec.nl 

www.innotec.nl 

EIGENSCHAPPEN 

• Unieke set producten voor het verwijderen van graffiti.

• Bevat geen methyleenchloride.

• Te gebruiken op vele ondergronden.

• Gemakkelijk verwerkbaar.

• Reinigt veilig en grondig.

• Geschikt voor nagenoeg alle vormen van graffiti.

• Biologisch afbreekbaar in combinatie met Graffiti Sup Clean.

OMSCHRIJVING 

Graffiti Sup Clean is speciaal ontwikkeld voor het neutraliseren van Innotec Graffiti Remover. Na aanbrengen van Graffiti Sup Clean ontstaat er 
een chemische reactie die de vervuiling omzet in een bacterieel afbreekbare vloeistof.  

Graffiti Sup Clean vormt samen met Graffiti Remover een unieke set producten die speciaal ontwikkeld zijn voor het snel en doeltreffend 
verwijderen van graffiti.  

Graffiti Remover verwijdert graffiti op grondige wijze van de meeste oppervlakken, zonder deze aan te tasten. Dat maakt het product veelzijdig 
inzetbaar voor winkelpuien, etalages, treinstellen, toegangsdeuren, straatmeubilair, verkeersborden, muren etc. Daarnaast is de samenstelling 
van het product uiterst effectief zonder gebruik te maken van methyleenchloride.  

Graffiti Remover en Graffiti Sup Clean zijn gebruiksklaar en hoeven niet meer te worden verdund. Door de verpakking in een spuitflacon van 
500 ml zijn Graffiti Remover en Graffiti Sup Clean zeer gebruiksvriendelijk en direct toepasbaar. 

ALGEMEEN 

VERPAKKING Flacon met vernevelaar 500 ml 

ARTIKELCODE 04.1140.9999 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Mengsel van organische oplosmiddelen 

Volumieke massa / dichtheid:  1020 kg/m³ 

Consistentie:    Vloeibaar 

Viscositeit:    1 mPa.s 

Verwerkingscondities:   +5°C tot +45°C 

Soort ondergrond:    Graffiti Sup Clean wordt gebruikt in combinatie met Innotec Graffiti Remover. 

Voorbereiding van de ondergrond:  Ondergrond behandelen met Innotec Graffiti Remover. Vervolgens Graffiti Sup Clean overvloedig over de  
behandelde plek spuiten en afhankelijk van de ondergrond met een doek, waterstraal of  
hogedrukreiniger schoonmaken. Indien nodig de behandeling herhalen. Vooraf testen op een  
onopvallende plaats. 

Reinigen materialen:   Met water 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    2 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel, droog en vorstvrij bewaren 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:    5400563020555 

 
Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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