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Denne produktinformasjonen er kun veiledende. MPE International påtar seg ikke noe ansvar for sluttresultatet.
Kontakt MPE International hvis du er usikker og trenger råd. Tenk på miljøet: ikke bruk mer enn nødvendig.
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Utstedt: 220818

OFF Graffiti Remover Eco Gel
Tykk graffitifjerner

Bruksområde:
OFF Graffiti Remover er en meget effektiv graffitifjerner i gelform som effektivt løser opp tagging. 
OFF Graffiti Remover Eco angriper ikke aluminium.

Arbeidsbeskrivelse:
Ved fjerning av tagging på innsiden av kjøretøy:
Påfør med klut eller pensel og bearbeid taggingen med svamp eller pensel til taggingen er opp-
løst. Tørk deretter overflate med en ren klut og etterskyll med vann. Ved skygger påføres produktet 
igjen. Du kan også bruke skyggefjerneren OFF Tor.
Virkningstid på lakkerte overflater: 5-30 min

Ved fjerning av tagging på utsiden av kjøretøy:
Påfør med børste, og bearbeid taggingen til den er oppløst. Vask bort med høyt trykk, tilpass trykk 
og temperatur så overflaten ikke skades. Gjenta behandlingen ved behov.
Virkningstid på lakkerte overflater: 5-30 min

Ved taggesanering på porøse overflater:
Påfør med børste, rull eller høytrykksspyler og bearbeid graffitien med børste. Virkningstid ca. 10-
30 min. La produktet virke lenger ved tykke fargelag samt ved kaldt og fuktig vær. Tilpass vanntem-
peratur og trykk etter overflatens beskaffenhet. Normalt spyler man med 90° og et trykk på 90-150 
bar. Ved gjenværende skygger påføres OFF Tor eller OFF Munin dersom underlaget tåler det, og 
spyles av.
Test alltid på en mindre overflate for å sikre at overflaten under ikke tar skade.

Sikkerhetsudstyr:
Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. Butylgummi. Nitrilgummi. Verdi: 4 - 8 timer. Referanser til relevante 
standarder: EN 374 / III. Bruk egnede verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller når produktet 
varmes opp, må det brukes egnet åndedrettsvern med gassfilter (type A2).

For ytterligere informasjon og beskrivelse av førstehjelpstiltak, se spesifikke sikkerhetsdatablad.

Forpakning: 10 eller 25 liter, dunk
Oppbevaring: Frostfritt i originalforpakning
Dosering: Konsentrat
pH: Neutral
Forbruk: Ikke-porøse overflater 0,2-0,4 liter/m2, porøse overflater 0,30-0,75 liter/m2 
ADR: Ikke klassifisert som farlig gods ved vei- eller jernbanetransport. 
Kildesortering: Emballasje som ikke er helt tom sorteres som plastemballasje.

Varselord: Advarsel


