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TECHNICKÝ LIST
NORTECH color Tiss-off

Nbt-Sao-04932-00
Stav: 03/2007

 Vlastnosti a oblast použití
Vlastnosti
NORTECH color Tiss-off je Ph-neutrální, biologicky odbouratelný odstraňovač barvy s omezeným obsahem
rozpouštědel a citrusovou vůní, napuštěný v robustní savé čistící utěrce. Je speciálně určen pro odstranění
graffiti z menších ploch, z hladkých podkladů odolávajícím rozpouštědlům bez zvláštní předúpravy podkladu.

Oblast použití
NORTECH color Tiss-off slouží především k rychlému a jednoduchému odstranění sprejových barev a popisů
fixem. Pružná utěrka umožňuje cílené a přesné odstranění barvy, pokud je utěrka ovinuta kolem prstu
(používat běžné ochranné rukavice, aby nedocházelo k vysušení pokožky). Vzhledem k různorodosti
podkladu se doporučuje vždy provést zkoušku kompatibility na pokud možno skrytém místě.



Pokyny pro použití
Příprava podkladu
Při lehkém a čerstvém znečištění sprejovými barvami nebo nápisy fixem bez předúpravy podkladu.

Zkouška kompatibility s podkladem
20 tahů čerstvou utěrkou, střední tlak. Podle zabarvení a stupně narušení podkladu rozhodnout o dalším
použití. Zkušební plochu dobře omýt.

Aplikace
NORTECH color Tiss-off po zkoušce kompatibility použít přímo na znečištěný povrch, aplikovat třením čistící
utěrkou. Doba působení 0,5 – 2 minuty. Rozpuštěnou barvu odstranit čistou částí utěrky, pokračovat s novou
čistou utěrkou, dokud není barva beze zbytku odstraněna. U odolného znečištění podpořit rozpuštění barvy
třením umělohmotnou houbičkou (např. na mytí nádobí). I zde ale platí, že je nutno předem ověřit odolnost
podkladu a efekt společného působení utěrky a houbičky na pokud možno skrytém místě. Pokud na čištěné
ploše po prvním čištění zůstávají stíny, postup opakovat s novou utěrkou.
Na závěr čištění plochu vždy důkladně omýt dostatečným množstvím vody (běžným mokrým hadrem).
Znečištěné utěrky nepoužívat k dalšímu čištění. Nechat je odvětrat a likvidovat s komunálním odpadem.
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Technická data
Měrná hmotnost

1,0 g/ml (čistič)

Hodnota Ph

6,5

Podmínky pro aplikaci teplota podkladu a ovzduší min. +10oC, odstup teploty podkladu od rosného bodu
min. 3oC
Balení

25 ks / 50 ks, rozměr 30 x 30 cm, uzavíratelný obal

Nebezpečné látky

odpadá

Zásadní upozornění pro ochranu při použití
Zabránit působení čističe na pokožku (běžné ochranné rukavice). Zasaženou pokožku důkladně umýt vodou a
mýdlem, tím se zabrání vysušení a podráždění pokožky.
Sledujte údaje na etiketě.
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