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Utfärdat: 230126

OFF Lin
Stärkelsebaserat klotterskydd

Egenskaper:
OFF Lin är ett miljövänligt stärkelsebaserat klotterskydd som kan appliceras på de flesta typer av absorberan-
de underlag som granit, marmor, betong, sandsten, kalksten, gips, tegel etc. OFF Lin effektivt mot spray och 
tusch klotter. OFF Lin förhindrar av svåra graffiti-skuggor. Rekommenderas för statyer och K-märkta fasader 
eftersom produkten är helt osynlig, men ger ytan det nödvändiga skyddet.
Diffusionsöppet klotterskydd. UV-beständig. Beräknad livslängd ca. 4 år.

Kompatibel med impregneringar: BCS Lives, BCS Byggver och BCS Dafne

Arbetsbeskrivning klottersanering:
Metod 1 
Normal porösa ytor
Avlägsna klottret med högtryckstvätt 60-130 bar, hetvatten ca 60°C eller anpassa tryck och temperatur till 
ytans beskaffenhet. 
I svåra fall applicera OFF Graffiti Remover Eco eller OFF Graffiti Remover Eco Gel, verkningstid ca 10 min. Bear-
beta försiktigt med pensel och därefter tvätta 60-130 bar, hetvatten ca 60°C eller med anpassat tryck.
Återskydda med OFF Lin i  2-3 lager.

Metod 2 
Känslig yta, målad yta
Applicera OFF Graffiti Remover Eco och låt verka på ytan i ca 5 min. Bearbeta försiktigt med pensel, spola 
sedan av med hetvatten ca 60°C, 50-130 bar. Anpassa tryck efter ytan. 
Ströklotter kan avlägsnas med OFF Graffiti Remover Eco med en trasa.

Förpackning: 25 liter, dunk
Förvaring: Frostfritt i originalförpackning
Dosering: Koncentrat
pH: Neutral
Förbrukning: Cirka 0,1-0,4 liter/ m²
ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransport.
Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Sunda Hus och 
Byggvarubedömningen. OFF Lin är listad som godkänd produkt i Svanens Husproduktportal.

Skyddsutrustning:
Vid sprutning skall andningsskydd med partikelfilter användas. Hand-, ögon- och hudskydd bör 
användas vid risk för stänk eller kontakt.

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.

Arbetsbeskrivning klotterskydd:
Först måste ytan rengöras noggrant från klotter och andra föroreningar som trafiksmuts, vax, olja, färgrester 
m.m. Maskera eller skydda fönsterglas på lämpligt sätt. Låt ytan torka så att den är torr eller lätt fuktig, men 
inte våt. OBS! Ny betong måste brinna minst 28 dagar innan OFF Lin appliceras.
På nymålade ytor skall färgen ca 1-4 veckor beroende på färgtyp inte OFF Lin appliceras. 
Skaka produkten eller rör väl före användning!
Applicera OFF Lin med roller eller färgspruta. OFF Lin ska appliceras i 2-3 lager och det första lagret ska vara 
yttorrt innan nästa lager appliceras (30 minuter - 1 timme normalt). Den behandlade ytan måste ha en mini-
mitemperatur på ca. 5°C. Torktiden är 1-3 timmar, beroende på temperatur och luftfuktighet. Efter behand-
ling är det lättare att ta bort graffiti eller andra oönskade beläggningar.
Med en högtrycksspruta (60-130 bar) och varmt vatten (ca 65 ° C). Anpassa trycket till fasaden beskaffenhet. 
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