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Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet.
Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning. Tänk på miljön: använd inte mer än nödvändigt.
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Utfärdat: 220608

MPE Stop Graffiti
Permanent Graffiti Protection

Användningsområde:
MPE Stopp Graffiti kan användas på betong, tegel, natursten, trappor och terrazzo. 

Arbetsbeskrivning:
Betong måste få härda i minst 28 dagar innan applicering. För övriga ytor, kontrollera vad material-
leverantören rekommenderar. Ytorna ska vara rengjorda och eventuella reparationer av ytorna ska 
göras innan MPE Stop Graffiti appliceras. Ytorna skall vara torra vid applicering och det skall inte 
falla nederbörd 6 timmar efter applicering och ej direkt solutsatta ytor med över 30°C.
Angränsande ytor som inte bör komma i kontakt med produkten (t.ex. fönsterkarmar, målade ytor, 
glas, växter, mark) bör maskeras eller täckas.

Appliceras i 3 lager med mellanliggande torktid (ca 30 minuter), ytan skall vara helt torr innan nästa 
lager appliceras.
Total förbrukning på porösa ytor, ca 0,2-0,4 L/m².

Klottersanering på MPE Stop Graffiti skyddad yta:
Applicera OFF Graffiti Remover Eco Gel, bearbeta med borste tills klottret löses upp. 
Det kan vara nödvändigt att applicera OFF Graffiti Remover Eco Gel flera gånger.
Om högtryck används, tvätta med max 50 bars tryck, annars skadas klotterskyddet.
Om det klottrats med bitum(underredsmassa), kan det krävas att även OFF Bure används.

Skyddsutrustning:
Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen. Användning av handskar krävs inte vid normala förhållanden, med  
rekommenderas vid långvarig användning. Butylgummi. Nitrilgummi. Värde: 4 - 8 h. Hänvisning till relevanta standarder: EN 374 / III.
Använd lämpliga skyddskläder vid långvarig eller upprepad hudkontakt.
Vid sprutning: Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av damm: Använd lämpligt andningsskydd med partikelfilter (typ P2).

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.

Förpackning: 10 L, dunk
Förvaring: Frostfritt i originalförpackning
Dosering: Koncentrat
pH: 5-7
Total förbrukning: Porösa ytor ca 0,2-0,4 L/m²
ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- och järnvägstransporter
Bedömningar: Trafikverket och BASTA

  MPE Stop Graffiti är ett vattenburet semipermanent diffusionsöppet klotterskydd, 
som gör det enklare att rengöra nedklottrade ytor. Skyddat material kan genomgå många
rengöringscykler innan återbehandling är nödvändig.


