
CAMPOS DE APLICAÇÃO
Limpeza de superfícies, de qualquer tipo, não 
previamente protegidas. Remove escritas 
realizadas com vaporizadores de tintas 
convencionais.

Alguns exemplos de aplicação
Remoção de grafítis ou escritas de:
• fachadas em pedra natural de qualquer 

natureza;

• fachadas em tijolo ou blocos em cimento  
face à vista;

• estruturas em betão face à vista;

• rebocos não decorados;

• superfícies metálicas não pintadas;

• ambientes onde não é possível operar com  
água em pressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
WallGard Graffiti Remover Gel é um gel 
detergente, produzido segundo uma fórmula 
desenvolvida nos laboratórios de investigação  
e desenvolvimento MAPEI.

WallGard Graffiti Remover Gel retira, com a 

ajuda de uma simples hidro-lavagem, toda a 
espécie de grafítis, sem danificar a superfície 
subjacente.

A consistência gelatinosa permite ao WallGard 
Graffiti Remover Gel prolongar a permanência na 
superfície do grafíti e não encaminhar a sujidade 
para o interior do suporte.

WallGard Graffiti Remover Gel atua em 
5-10 minutos, podendo posteriormente ser 
removido com água.

AVISOS IMPORTANTES
• Não diluir WallGard Graffiti Remover Gel com 

solventes e com água.

• Não utilizar WallGard Graffiti Remover Gel para 
remover resíduos de adesivos dos suportes.

• Não utilizar WallGard Graffiti Remover Gel 
para tirar a sujidade provocada pela poluição 
das superfícies.

• Não utilizar WallGard Graffiti Remover Gel em 
superfícies decoradas com pinturas.

N.B. Não aplicar WallGard Graffiti Remover Gel 
em superfícies pintadas, sem primeiro ter efetuado 
um ensaio de compatibilidade do produto com o 
revestimento existente.

Detergente de 
consistência tixotrópica 
para a limpeza de 
superfícies danificadas 
por grafítis
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Passar a superfície tratada muito bem 
com água.

Limpeza
Os pincéis utilizados na aplicação  
do WallGard Graffiti Remover Gel 
limpam-se com água.

CONSUMO
100-200 g/m² por demão, consoante  
o grau de rugosidade do suporte.

EMBALAGENS
Bidões de 5 kg.

ARMAZENAGEM
12 meses nas embalagens de origem 
fechadas e em locais frescos e secos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
PARA A PREPARAÇÃO E A 
COLOCAÇÃO EM OBRA
WallGard Graffiti Remover Gel é 
irritante para os olhos. Recomenda-se 
usar luvas e óculos de proteção e tomar 
as precauções habituais na manipulação 
dos produtos químicos. No caso de 

MODO DE UTILIZAÇÃO
Preparação do suporte
Não é exigida nenhuma preparação.

Preparação do produto
WallGard Graffiti Remover Gel está 
pronto a usar, e assim não requer 
nenhuma diluição com solventes ou com 
água.

Aplicação do produto
WallGard Graffiti Remover Gel 
aplica-se com pincel sobre a escrita  
ou o desenho a eliminar.

Deixar atuar o gel por 5-10 minutos e 
em seguida remover através de lavagem 
com água à pressão.

Em ambientes onde não seja possível 
operar com água em pressão, WallGard 
Graffiti Remover Gel remove-se 
facilmente com água corrente e com a 
ajuda de uma escova de cerdas duras.

Caso o resultado não seja o pretendido, 
repetir a operação.

Aplicação de  
WallGard Graffiti 
Remover Gel a pincel

Limpeza com esfregão 
abrasivo

Lavagem com água 
corrente
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Aplicação de WallGard Graffiti Remover Gel sobre pedra natural



DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Consistência:  gel liquido

Cor: amarelo palha

Massa volúmica (g/cm³): 0,05

DADOS DE APLICAÇÃO

Tempo de espera para a remoção: 5-10 minutos a +20°C

Temperatura de aplicação: de +8°C a +35°C

Consumo (g/cm²): 100-200

contacto com os olhos ou a pele, lavar 
imediatamente e abundante com água 
e consultar o médico. WallGard Graffiti 
Remover Gel é irritante para os olhos. 
Recomenda-se usar luvas e óculos 
de proteção e tomar as precauções 
habituais na manipulação dos produtos 
químicos. No caso de contacto com os 
olhos ou a pele, lavar imediatamente 
e abundante com água e consultar o 
médico.
Para obter informações adicionais e 
completas sobre a utilização segura 
do produto, aconselha-se consultar 
a versão mais recente da Ficha de 
Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

Regulamento 648/2004/UE: 
Tensoactivos utilizados no produto 
em conformidade com as condições 
de biodegradabilidade estabelecidos 
pelo Regulamento 648/2004/UE 
(detergentes).
Ingredientes de acordo com 
o Regulamento 648/2004/UE: 
Tensoactivos não iónicos > 5% < 15%.

Lavagem com água  
sob pressão

Remoção do grafíti 
mediante escovagem  
e lavagem

ADVERTÊNCIA
As informações e prescrições acima 
descritas, embora correspondendo 
à nossa melhor experiência, devem 
considerar-se, em todos os casos, 
como puramente indicativas e devem 
ser confirmadas por aplicações 
práticas exaustivas; portanto, antes de 
aplicar o produto, quem tencione dele 
fazer uso é obrigado a determinar se 
este é ou não adequado à utilização 
prevista, assumindo todavia toda a 
responsabilidade que possa advir do  
seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada  
da ficha técnica, disponível no nosso 
site www.mapei.com

As referências relativas a este 
produto estão disponíveis a  
pedido e no site da Mapei  

www.mapei.pt ou www.mapei.com
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O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES
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