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Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.
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Utfärdat: 221202

MPE Graffiti Remover Power
Snabbverkande klotterborttagare

Användningsområde:
Allround klotterborttagaren som löser tusch och spray. Effektiv tunnflytande alkalisk klot-
terborttagare för porösa och icke-porösa ytor som fungerar året om.

Arbetsbeskrivning:
På icke-sugande ytor sker applicering med trasa eller pensel. Bearbeta med svamp eller 
pensel tills klottret är upplöst, torka bort det upplösta klottret med ren trasa eller spola 
med vatten om så är möjligt.
På sugande ytor appliceras produkten med pensel eller roller. Låt produkten verka ca 10-30 
min eller längre om så behövs. Tvätta ned det upplösta klottret med anpassat tryck och 
temperatur efter ytans beskaffenhet. I normala fall spolar man med 90°c och ca 90 -150 
bars tryck.

Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk
Förvaring: Frostfritt i originalförpackning
Dosering:  Koncentrat
pH: 14
Förbrukning: Ca 0,1-0,3 liter/ m²
ADR: UN 2920, FRÄTANDE VÄTSKA, BRANDFARLIG, N.O.S.
(Kaliumhydroxid ; Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk), 8 (3), II, D/E
Godkännanden: A-Tillåten hos Trafikverket, registrerad i BASTA-systemet

Skyddsutrustning:
Ventilationen skall vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av ångor skall mi-
nimeras. Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Skyddshandskar skall användas. Butylgum-
mi. Nitrilgummi. Värde: 4 - 8 h. Hänvisning till relevanta standarder: EN 374 / III. Vid risk för hudkontakt skall 
lämpliga skyddskläder användas. Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniska 
gränsvärdet. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas. 
Masktyp: Andningsskydd med filter mot organiska ångor. Använd andningsskydd med gasfilter, typ A2. And-
ningsskydd mot damm och dimma. Använd andningsskydd med kombinationsfilter, typ A2/P3.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.
För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.

Signalord: Fara


