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HURTIGGUIDE



OVERFLATE METODE GRAFFITIFJERNER UTFØRELSE

Pleksiglass Manuelt OFF Ymer
OFF Graffitiborttagare 2
OFF Graffitiborttagare 3

Påfør med klut eller spray. 
Bearbeid graffitien med 
OFF Graffitifjerningssvamp eller 
klut, tørk deretter den oppløste 
fargen med en ren klut. Tørk fra 
utsiden av graffitien og innover, 
slik at fargen ikke smøres over et 
større område.

”Døde” overflater
(Glass og metall)

Høytrykk
Manuelt

OFF Poseidon Power
OFF Iris
MPE Graffiti Remover 1
MPE Graffiti Remover 10
OFF Oden 
OFF Hugin

Påfør produkten med klut, 
børste eller spray. Bearbeid 
graffitien med OFF Graffiti-
fjerningssvamp eller klut, tørk 
deretter den oppløste fargen 
med en ren klut. Tørk fra utsiden 
av graffitien og innover, slik at 
fargen ikke smøres over et større 
område. Rengjør til slutt med 
vann.
Ved bruk av høytrykk, spyler 
man nedenfra og oppover og 
etterskyller ovenfra og nedover.

Sugende 
overflater

Høytrykk SPS Loke
OFF Loke Power
OFF Oden 
MPE Graffiti Remover 10
OFF Iris 
OFF Oden + (vid låga tem-
peraturer)

Påfør produkten med børste. 
La produktet få virke til fargen er 
oppløst. Bruk pensel på fargen 
for å få den til å løsne raskere. 
Spyl nedenfra og opp med 
tilpasset trykk (50-200 bar) og 
temperatur (70°-90°). 
Skyll ovenfra og ned. Ved behov 
gjentas behandlingen eller bruk 
Tor/Munin skyggefjerner.

Malte overflater Høytrykk OFF Poseidon Power
MPE Graffiti Remover 1
OFF Hugin 
SPS Loke

Påfør produkten med børste. 
La produktet få virke 1-5 min, 
bearbeid med pensel og skyll 
deretter den oppløste fargen 
nedenfra og opp med lavt trykk 
og temperatur. Etterskyll ovenfra 
og ned.
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OVERFLATE METODE GRAFFITIFJERNER UTFØRELSE

Tog utvendig Høytrykk OFF Iris
OFF Hugin
OFF Oden
OFF Oden+

Påfør med børste. La produktet 
få virke til fargen er oppløst. 
Bruk pensel på fargen for å få 
den til å løsne raskere. 
Spyl nedenfra og opp med 
tilpasset trykk (50-200 bar) og 
temperatur (kaldtvann-90°). 
Skyll ovenfra og ned. Ved behov 
gjentas behandlingen.

Tectyl Høytrykk OFF Balder
SPS Elder
OFF Iris
SPS Loke

Ved hardsittende skygger etter 
fjerning med graffitifjernere: 
Påfør Tor/Munin med pensel 
eller rull og bearbeid skyggene 
med pensel. La virke i 5-20 min 
og lengre virketid ved kraftige 
skygger og ved kaldt og fuktig 
vær. Tilpass alltid temperatur og 
trykk etter overflatens tilstand, 
normalt kan det spyles mellom 
70°-90° og ved 90-150 bars trykk. 
OBS: Tor kan ikke anvendes på 
aluminium og bør brukes med 
forsiktighet på malte flater.

Sugende 
overflater

Høytrykk OFF Tor
OFF Munin

Ved hardsittende skygger etter 
fjerning med graffitifjernere: 
Påfør Tor/Munin med pensel 
eller rull og bearbeid skyggene 
med pensel. La virke i 5-20 min 
og lengre virketid ved kraftige 
skygger og ved kaldt og fuktig 
vær. Tilpass alltid temperatur og 
trykk etter overflatens tilstand, 
normalt kan det spyles mellom 
70°-90° og ved 90-150 bars trykk. 
OBS: Tor kan ikke anvendes på 
aluminium og bør brukes med 
forsiktighet på malte flater..
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OVERFLATE METODE GRAFFITIFJERNER UTFØRELSE

Stein och betong Høytrykk OFF Tyr Tixo Påfør Tyr med pensel og dekk til 
med plast. La virke i 12-48 timer. 
Skyll av med 50-100 bars trykk 
og kaldt vann. Ved behov 
gjentas behandlingen.

Metallplater Polering OFF Hugin Påfør Hugin på polerkluten og 
gni det inn på skyggene. Poler til 
skyggene forsvinner. 
OBS: Gjør alltid en frimerkeprøve

Murpuss og 
malte overflater

Graffiti-
beskyttelse

OFF Ask Påfør 2-3 lag med lavtrykks-
sprøyte eller malersprøyte. 
Forbruk: 0,2-0,4 l/m².

Tegl og stein Graffiti-
beskyttelse

OFF Ask Påfør 2-3 lag med lavtrykks-
sprøyte eller malersprøyte. 
Forbruk: 0,2-0,3 l/m²

Betong Graffiti-
beskyttelse

OFF Ask Enlager Påfør 1 lag med lavtrykkssprøyte 
eller malersprøyte. 
Forbruk: 0,2-0,3 l/m²

Sugende 
overflater

Graffiti-
beskyttelse

OFF Uranus Påfør 1-2 lag eller til overflaten 
er mettet.

”Døde” overflater Permanent 
graffiti og 
”sticker” 
beskyttelse

OFF Askgård Påfør to lag med tørketid i 
mellom lagene. Bruk svamp. 
Forbruk 0,1-0,15 l/m²

Svært sugende 
overflater

Porefyller OFF Lin
OFF Ask

Påfør 2-3 lag med lavtrykks-
sprøyte. Forbruk: 0,1-0,2 l/m² 
med 12-16 timer herdetid. 
Påfør deretter Off Ask, 
forbruk 0,2-0,3 l/m²
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Dette er kun retningsgivende produktinformasjon. MPE International påtar seg ikke ansvar for sluttresultat. 
Kontakt MPE for mer utdypende rådgivning.
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