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Nämä tuotetiedot on tarkoitettu pelkästään ohjeellisiksi. MPE International ei ole vastuussa lopputuloksesta.
Jos asiasta ei voida olla varmoja, kysy neuvoa MPE Internationalilta. Ympäristösyistä käytä vain sen verran kuin on tarpeen.
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Päiväys: 220818

OFF Graffiti Remover Eco Gel
Geelimäinen töherrystenpoistaja

Käyttö:
OFF Graffiti Remover Eco -töhrynpoistogeeli on erittäin tehokas töhrynpoistaja. OFF Graffiti Remo-
ver Eco ei syövytä alumiinia.

Käyttöohjeet:
Töhrynpoisto liikennevälineen sisällä:
Levitä ainetta pyyhkeellä tai harjalla ja käsittele töhryä puhdistussienellä tai siveltimellä, kunnes se 
irtoaa. Kuivaa pinta puhtaaksi puhtaalla pyyhkeellä ja huuhtele sen jälkeen ved- ellä. Mikäli varjoja 
esiintyy, lisää ainetta uudelleen tai käytä OFF Tor -varjonpoistajaa. 
Vaikutusaika lakatuilla pinnoilla: 5-30 min

Töhrynpoisto liikennevälineen ulkopuolella:
Levitä harjalla ja käsittele töhryä, kunnes se irtoaa.
Pese pois suurpaineella. Sovita veden lämpötila ja paine siten, ettei alla oleva pinta vahing- oitu. 
Toista käsittely tarvittaessa.
Vaikutusaika lakatuilla pinnoilla: 5-30 min

Töhrynpoisto huokoisilla pinnoilla:
Levitään siveltimellä, telalla tai suurpaineruiskulla. Työstä töhryä siveltimellä. Vaikutusaika noin 
10–30 minuuttia. Anna vaikututtaa pidempään paksujen maalikerrosten kohdalla tai kylmän ja 
kostean sään vallitessa. Sovita veden lämpötila ja paine pinnan laadun ja omi- naisuuksien mukaan. 
Huuhteluveden lämpötila on tavallisissa tapauksissa 90 °C ja paine 90–150 baaria. Levitä jäljelle 
jääneisiin varjoihin tarvittaessa OFF Tor - tai OFF Munin -ainet- ta, jos pintakerros kestää käsittelyn.

Suojavarusteet:
Jos ilmanvaihto on riittämätön, käytä asianmukaista hengityksensuojainta. Käytä suojakäsineitä valmistettu butyylikumista tai 
nitriilikumista. Asianmukaisia suojavaatteita, suojalaseja tai kasvosuojusta on käytettävä tuotteen roiskumisvaaran vuoksi.

Pitäisi olla pääsy nopeasti huuhteluun humpuuki työpaikalle.
Lisätietoja ja kuvaus Ensiaputoimenpiteiden nähdä erityisiä käyttöturvallisuustiedote.

Pakkaus: 10 tai 25 litran upottaa
Säilytys: Ei saa pakastaa, alkuperäispakkauksessa
Annostus: Keskittää
pH: Neutraali
Kulutus: Ei-huokoinen pinta 0,2-0,4 L/m2, huokosen pinta 0,30-0,75 L/m2
ADR: Ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi maantie- tai rautatiekuljetuksissa
Pakkauksen lajittelu jätteenkeräyksessä: Täysin tyhjä pakkaus lajitellaan kovana muovina.

Huomiosana: Varoitus


