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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: 201105

OFF Shadow Remover Eco
Alkalisk skyggefjerner

Bruksområde:
Produkt som brukes ved fjerning av gjenværende skygger etter taggefjerning. OBS! Bør brukes med 
forsiktighet på malte overflater og skal ikke brukes på aluminium.

Arbeidsbeskrivelse:
Påfør med pensel eller rull og bearbeid overflaten. Virkningstid ca. 5-20 min, la produktet sitte på 
lengre ved gamle eller problematiske skygger samt ved lavere temperatur. Tilpass alltid vanntem-
peratur og trykk etter overflatens beskaffenhet. Normalt sett spyler man med 90°c og 90-150 bar 
trykk. Ved gjenværende skygger påføres produktet på nytt. Det skal sitte på til all tagging er fjernet 
og spyles av.

Sikkerhetsudstyr:
Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Åndedrettsvern skal brukes hvis luftforurensningen 
overstiger administrativ norm (AN). Bruk egnet åndedrettsvern med gassfilter, type A2. Bruk åndedrettsvern med kombinasjonsfilter 
(støv– og gassfilter) ved sprøyting. For eksponering mellom 4 og 8 timer, bruk hansker av: Butylgummi. Nitrilgummi. EN 374 / III. Ved 
risiko for direkte kontakt eller sprut skal det brukes vernehansker. Egnede hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren. Ved fare for 
sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver 
mulighet for hudkontakt.

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

Forpakning: 5 eller 25 liter, dunk
Oppbevaring: Frostfritt i originalforpakning
Dosering: Konsentrat
pH: 14
Forbruk: Ikke-porøse overflater 0,10-0,15 liter/m2, porøse overflater 0,20-0,35 liter/m2
ADR: 1719, ETSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S. (Kaliumhydroksid), 8, II
Kildesortering: Emballasje som ikke er helt tom sorteres som plastemballasje.

Varselord: Fare


