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ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI a TAGŮ  
ABSOLUTNĚ BEZPEČNÝ 

NEHOŘLAVÝ 
 

IG 123 byl vyvinut jako odstraňovač graffiti a tagů ze všech ploch, včetně citlivých 

povrchů, jako jsou barvy, karosérie, dřevo, dopravní značky a některé plastové 

povrchy. Dále je určen pro odstraňování graffiti a tagů z povrchů, které byly                 

ošetřeny ochranami IMPAGUARD 130 a 140. 

IG 123 je nehořlavý, absolutně bezpečný pro lidské zdraví a přírodu, nemá žádný 

CLP symbol! Graffiti rozpouští pomalu, postupně, jeho působení lze kdykoli                  

zastavit. Tímto se minimalizuje riziko poškození čištěného povrchu. 

Selektivní čištění: Graffiti odstraňuje bez poškození podkladu, na kterém              

byly aplikovány. Je-li graffiti a nátěr stejného charakteru a složení, selektivní               

odstranění graffiti není možné. 

Vždy doporučujeme odstranit graffiti co nejdříve po jeho aplikaci. Některé barvy 

obsahují těžká, pomalu se odpařující rozpouštědla, která se před vytvrzením        

mohou dostat do podkladu. Pokud bude odstranění aplikováno příliš dlouho,                 

mohou poškodit podklad do hloubky barev a struktury. 

Odstraňování graffiti z nátěrů nebo z plastů je vždy citlivá operace. Účinek musí 

být silný, ale musí být správně zvolen čas, kdy IG 123 smýt a přerušit tím jeho                   

působení, aniž by došlo k poškození podkladu. PROTO JE NUTNÉ SI VŽDY 

UDĚLAT TEST a podle něho zvolit čas smytí. 

Aplikace: 

Produkt je připraven k přímému použití. Před použitím vždy promíchejte. Naneste 

přípravek ručně, krouživým způsobem na graffiti nebo tag. Nechte působit tak 

dlouho, až se graffiti naruší a rozpustí se. Poté setřete jemným hadříkem, případně 

opláchněte vodou. Opakujte tento postup až do úplného odstranění stop barev, 

rozpuštěných první operací. Nakonec utřete měkkým hadříkem do sucha. U ploch 

ošetřených antigraffiti ochranou IG 110 nebo 115 se může společně s graffiti                 

odstranit také první vrstva ochranného nátěru. Pro zaručení spolehlivé antigraffiti 

ochrany je třeba tuto vrstvu znovu nanést na plochu. U ploch ošetřených antigraffiti 

ochranou IG 130 nebo 140 není nutné aplikovat ochranu znova. 

Doporučené nanášení: válečkem, štětcem s přírodními vlákny, hadříkem 
Balení: 5, 30 a 200L 
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