Mekanika
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Made in Denmark

Anti graffiti produkter og
forebyggende løsninger

Mekanika

Vandbaseret acryl grunder, som anvendes
inden coating for en bedre vedhæftning.

Mekanika graffiti serien består af en række
effektive og velafprøvede produkter til
forebyggende beskyttelse samt fjernelse af
graffiti på alle typer af overflader.

•
•
•

•
•
•

Beskyttende hinde efterlades
Diffusionsåbent produkt opbygget på en PE-voks
A fskylles med hedvandsafrenser uden brug af
kemikalier

Varenr: 5070N04
Indhold: 5 L / 25 L

B

Sikrer god vedhæftning
Behagelig at arbejde med
Glatte overflader

Varenr: zmar550005
Indhold: 5 L

B

Graffitifjerner T110

Coating Gloss Clear

Coating Matt Clear

Effektivt produkt til fjernelse af alle typer graffiti
fra hårde ikke porøse overflader.

Solventbaseret rengøringsmiddel til fjernelse
af graffiti og skygger fra porøse overflader.

Vandbaseret anti-graffiti coating hvorfra graffiti
og snavs kan fjernes op til 500 gange.

Vandbaseret anti-graffiti coating hvorfra graffiti
og snavs kan fjernes op til 500 gange.

•

F jerner graffiti fra hårde overflader fx togvogne,
klinker og malede overflader

•

P as på malede overflader og visse plasttyper
– afprøv først på et ikke synligt sted

•
•

•
•
•

•
•
•

Varenr: 302004
Indhold: 25 L

F

F jerner graffiti fra porøse overflader som murværk,
beton, mursten mv.
Hurtigvirkende og lugtsvag
Miljøvenligt produkt

Varenr: 302608
Indhold: 5 L

Varenr: zmar550005
Indhold: 5 L

F

Varenr: zmar555605
Indhold: 5 L

Graffiti Gel

Graffitifjerner til plexiglas

Effektiv og avanceret NMP-fri* graffiti-,
maling- og lakfjerner.

Specialprodukt som udelukkende egner sig
til at fjerne maling og graffiti fra plexiglas.

•

F jerner graffiti fra porøse overflader som tegl,
murværk, natursten, beton, cement mv.

•
•

Miljøvenligt produkt

•
•
•

Tyktflydende og langtidsvirkende

Varenr: zmar555005
Indhold: 5 L

F

Renser plexiglas uden at mattere
Virker efter få minutter
Må ikke udtørre før afskylning

Stripcoating

Graffiti Renseklud er en NMP-fri* klud til hurtig
fjernelse af mindre forekomster af graffiti.

Elastisk og rivefast aftrækslak. Beskytter emnet
mod stænk og sprøjt fra maling og kemikalier.

•
•
•

•
•
•

Hurtig og nem løsning
Klar til brug uden vand
Glatte overflader

Varenr: zmar5553
Indhold: 1 L

B

Klar beskyttende lakfilm
Rivefast og elastisk der let trækkes af igen
Glatte overflader

Varenr: zmar120025
Indhold: 25 L

*NMP: Organiske opløsningsmidler
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Pudset murværk
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Antigraffiti coatet overf.

























Glas

























Plexiglas

























Metal

























Presseninger

























Malede overflader

























Klinker

























Refleksive skilte

























Overflade/ produktvalg

Varenr: 302306
Indhold: 10 L

Graffiti Renseklud

Coating Mat Clear

T il porøse og ikke malede overflader
med og uden coating

Coating Gloss Clear

•

Specielt til tidligere coatede overflader

Stripcoating

Miljøvenligt produkt



Permanent

Graffiti Protector N

•
•

Ikke permanent

Primer Clear

Ekstra kraftig graffitifjerner til
problematiske områder

Primer

Graffitifjerner Renseklud

•

Beskyttelse

B

Graffitifjerner til plexiglas

F jerner graffiti fra glatte overflader som plast,
keramik, metal fx vejskilte mv.

Fjernelse

Graffiti Gel

•

Glatte og porøse overflader

Varenr: zmar552005
Indhold: 5 L

B

F

Diffusionsåbent produkt

Graffiti Remover Plus

Alkalisk graffitifjerner til fjernelse af vanskelige
pletter/skygger og gammel graffiti.

Glatte og porøse overflader

Mat beskyttende hinde med langtidsholdbarhed

Graffiti Remover

Graffiti Remover Plus

Effektiv og avanceret NMP-fri* graffiti-,
maling- og lakfjerner.

Diffusionsåbent produkt

Grafittifjerner T110

Graffiti Remover

Klar beskyttende hinde med langtidsholdbarhed

Varenr: zmar551305
Indhold: 5 L

B

Ikke porøse

F

Beskytter mod spraymaling og andre affaldsstoffer
på sugende overflader som murværk og beton.

Porøse

F

Primer Clear

Graffitifjerner

F

Graffiti protector N

Graffitifjerner

•

F
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Effektiv afrensning og
forebyggende beskyttelse

Anbefales



Vær opmærksom på kort behandlingstid

 Kan godt anvendes, men er ikke optimal

 Frarådes

Effektiv graffiti fjernelse
Mekanika graffiti serien består af en række effektive og
velafprøvede produkter til forebyggende beskyttelse
samt fjernelse af graffiti på alle typer af overflader.
Vælg mellem produkter til allround fjernelse fra porøse
overflader som beton, mursten træ og lign. eller
produkter fremstillet specielt til at håndtere fjernelse af
graffiti/bemaling og stænk på hårde overflader som glas,
metal, plast og malede overflader.

Forebyggende beskyttelse
Undgå kostbare reparationer af bygninger og materiel
ved at behandle overfladen med en beskyttende usynlig
hinde som trænger ind i materialet. Efterfølgende er det
langt hurtigere og meget nemmere at afrense eventuel
ny graffiti bemaling.
Brug skemaet her i brochuren som guide til hvilket
produkt, der er velegnet til lige netop den overflade du
skal afrense eller beskytte. Alle produkter overholder
EU's gældende regler.
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Kontakt kundeservice for teknisk vejledning.
Find mere information på mekanika.dk

Kundeservice Bell Add
Kundeservice Metalinas
Kundeservice KemiService
Kundeservice Castrol / Bp

I

Gungevej 9, 2650 Hvidovre

70 20 77 69
86 24 20 00
75 85 99 11
53 53 89 89

I
I
I
I

I

info@belladd.dk
metalinas@metalinas.dk
kemi@kemi-service.dk
info@cbldk.dk

Bugattivej 15, 7100 Vejle
I
I
I
I

belladd.dk
metalinas.dk
kemi-service.dk
cbldk.dk
SP90074
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