
INFORMAÇÃO TÉCNICA 

 
Borges da Silva, Comercialização e Prestação de Serviços,L.da. 

 1 

 

 

 

Euro Guardian Graffiti Gel 
 

Potente removedor de graffitis: pinturas em spray, pinturas acrílicas, 

esmaltes, rotuladores, ceras, batons, etc. 
 

APLICAÇÃO: 
 

 Superfícies sem pintar 

 Plásticos fortes e não transparentes 

 Metais 

 Madeira 

 Betão, cimento 

 Pedra, ladrilho e alvenarias em geral 

 

PROPRIEDADES 
 

 Ecológico, biodegradável 

 Não é corrosivo/não é cáustico 

 Fácil de usar 

 A sua forma de gel facilita a absorção 

 Actua entre 0º e 50ºC 

 Perfumado 

 Tira os graffitis com rapidez sem danificar a superfície 

 

 

MODO DE EMPREGO 
 

Consumo 
 

 Entra 3-9m2 /1 dependendo da porosidade, rugosidade e da quantidade e 

antiguidade dos graffitis na superfície 

 

 

Preparação da superficie 
 

 A superficie deve estar completamente seca. 
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APLICAÇÃO DO PRODUTO 
 

 Pode-se aplicar com rolo, pincel ou airless. Após terminado o trabalho limpar com 

água. 

 Aplicar o produto abundantemente sobre os graffiti e deixar actuar entre 5 a 15 

minutos. O tempo de actuação depende da quantidade de camadas e da antiguidade 

dos graffitis, quanto mais camadas ou mais antigo maior deve ser o tempo de 

actuação, máximo 30 minutos. O tempo de espera necessário pode-se determinar 

passando com um pincel e comprovando se o graffiti se dissolve. 

 Em superfícies porosas esfregar com uma escova de crina de cavalo (escova rija)e 

limpar com agua a alta pressão (recomendado) 

 Em superfícies não porosas recolher os restos com um pano e limpar com água. 

 As pinturas mais resistentes ou os graffitis que levam mais tempo podem necessitar 

de mais que uma aplicação. Entre cada aplicação secar a superfície com um pano 

limpo. 

 

PRECAUÇÕES: 

 
 Manter fora do alcance das crianças. 

 Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, consultar o Centro de Informação Anti- 

Venenos. Tel.: 808250143 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 
 Forma:    Fluído 

 Cor:    Verde-claro 

 Cheiro:    Leve odor a citrinos 

 Material sólido:   Não é perceptível 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – EURO GUARDIAN GEL (INFORMAÇÃO TÉCNICA) 

Tamanhos disponíveis: 

1L, 5L, 25L. 

validade: 12-16 meses 

armazenar em lugar seco e fresco 


