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OFF Graffiti Remover Eco
Tyndtflydende graffitifjerner

Anvendelsesområde:
OFF Graffiti Remover Eco er en meget effektliv, tyndtflydende grafittifjerner, der effektivt opløser 
grafitti. OFF Graffiti Remover Eco angriber ikke aluminium.

Arbejdsbeskrivelse:
Ved rengøring af grafitti indvendigt i køretøjer:
Påfør med en klud eller pensel, og bearbejd grafittien med en rensesvamp eller pensel, indtil 
grafittien er opløst. Tør derefter overfladen af med en ren klud, og skyl efter med vand. Ved skygger 
– påfør grafittifjerneren igen, eller anvend skyggefjerner OFF Tor.
Virkningstid på lakerede overflader: 5-30 min

Ved udvendig grafittirengøring af køretøjer:
Påfør med en børste, og bearbejd grafittien, indtil den er opløst.
Rengør med højtryk, tilpas tryk og temperatur, så den underliggende overflade ikke beska- diges. 
Gentag behandlingen efter behov.
Virkningstid på lakerede overflader: 5-30 min

Ved grafittibehandlinger af porøse overflader:
Påfør produktet med pensel, malerrulle eller højtrykssprøjte, og bearbejd grafittien med en pensel. 
Virkningstiden er ca. 10-30 minutter. Lad produktet virke længere ved tykke farve- lag samt i koldt 
og fugtigt vejr. Juster vandtemperatur og tryk til overfladens beskaffenhed, normalt 90°C og et tryk 
på 90-150 bar. I tilfælde af tilbageværende skygger påføres OFF Tor eller OFF Munin, hvis underla-
get kan tåle det, og efterfølgende skylles det af.
Test altid på en mindre flade, så du ved, at den underliggende overflade ikke tager skade.

Eksponeringskontrol:
Anvend egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation Brug beskyttelseshandsker af butyl- eller Nitril- gummi ved eksponering i 
4-8 timer. Ved risiko for direkte kontakt eller stænk skal der anvendes beskyttelses- handsker. Øjen- og hudbeskyttelse bør anvendes ved 
risiko for stænk eller hudkontakt.

Se specifikke sikkerhedsdatablade for yderligere information.

Emballage: 500ml, 10 liter eller 25 liter, dunk
Opbevaring: Frostfritt i originalforpakning
Dosering: Konsentrat
pH: Neutral
Forbrug: ikke porøs overflade 0,10-0,15 liter/m2, porøse overflader 0,2-0,3 liter/m2 
ADR: Ikke klassifisert som farlig gods ved vei- eller jernbanetransport. 
Kildesortering: Emballagen, som er helt tømt, sorteres som hård plastemballage

Signalord: Advarsel


