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GRAFFITI EX E.83 
ECOLOGISCHE INKT- EN GRAFFITIVERWIJDERAAR 

Beschrijving: 
GRAFFITI-EX E.83 is een innovatieve krachtige inkt en graffitireiniger. Volledig Bio-Based en Non-classified. Speciaal 
ontwikkeld voor professioneel gebruik. 

Eigenschappen: 
GRAFFITI-EX E.83 is toepasbaar op een veelvoud aan gladde oppervlakken. Het bevat speciale bestanddelen die zorgen 
voor een effectieve verwijdering van verf, lak, en inkt van onder andere tegels, trespa, kunststof, kunstleer, glas, 
aluminium en gelakte oppervlakken. Toepasbaar op bijvoorbeeld treinstellen, glazen puien, rolluiken, liftdeuren, 
winkeldeuren, wandtegels, kunststof toilethokjes, kleedhokjes etc. GRAFFITI-EX E.83 is 100% veilig voor het milieu en 
bevat geen gevaarlijke componenten, is mild voor de huid en volkomen veilig voor mens en dier. Zeer geschikt voor 
dagelijks gebruik. 

Gebruiksinstructie: 
Spray (foam) een passende hoeveelheid GRAFFITI-EX E.83 op het droge te behandelen oppervlak. Laat gedurende 
maximaal 5 minuten inwerken. Borstel de hevigste vervuiling evt. los met een niet krassende NANO BLOCK 
reinigingspons. Neem af met een schone droge OPTIFIBER Werkdoek of spuit af met gepaste (hogedruk) waterstraal. 
Reinig ter neutralisatie na met INTERSPRAY E.50. Indien nodig kan de behandeling tot een tevredenstellend resultaat 
worden herhaald. Test de te behandelen oppervlakken vooraf eerst op een onopvallende plaats ter bepaling van de 
materiaalbestendigheid. 

Dosering: 
GRAFFITI-EX E.83 wordt gebruikt met behulp van de speciale duurzame spray-/foamflacon. Het product is 
gebruiksklaar. Bij verdunning verliest het middel aan effectiviteit en werking. 

Voordelen: 

• 100% veilig voor het milieu, mens en dier.

• 100% veilig en werkzaam op alle materialen en oppervlakken.

• Als foam zeer geschikt voor verticale oppervlakken.

• Inkt- en verfresten worden effectief opgelost.

• Veilig voor de meeste ondergronden

• Geen beperkingen voor handling, opslag of transport.

Innovatieve duurzame technologie:  
GRAFFITI-EX E.83 is gebaseerd op innovatieve moleculaire technologie. Al onze producten worden ontwikkeld 
conform de strenge richtlijnen van het HYGENIQ duurzaamheidsmanifest. K

Verpakking: 
HYGENIQ Professional gebruikt voor haar verpakkingen 100% Plantbased Bio-plastic. Dit unieke volledig 
hernieuwbare materiaal is daarnaast 100% recyclebaar tot waardevol post-consumer plastic. Door het gebruik van 
deze Plantbased verpakkingen wordt CO2 geabsorbeerd en de opwarming van de aarde teruggedrongen.  
• 6 x 750 ml. Combispray  Art.code: E137583 

Technische informatie: 

• Roze heldere vloeistof

• pH in concentraat: ca. 7

Transport, hantering en opslag: 
GRAFFITI-EX E.83 is Non classified. Er zijn geen beperkingen voor de hantering, het vervoer of de opslag. 
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