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Utfärdat: 200821

OFF Venus Gel
 Förtjockad klotterborttagare

Användningsområde:
OFF Venus är en mycket effektiv gel klotterborttagare som effektivt löser klotter.
OFF Venus angriper inte aluminium. 

Arbetsbeskrivning:
Vid klottersanering invändigt av fordon:
Applicera OFF Venus med trasa eller pensel och bearbeta klottret
med saneringssvamp, pensel tills klottret är upplöst. Torka därefter rent ytan med ren
trasa och efterskölj med vatten. Vid applicera klotterborttagare igen eller använd skugg-
borttagare OFF Tor.
Verkningstid på lackade ytor: 5-30 min

Vid klottersanering utvändig klottersanering av fordon:
 Applicera OFF Venus med borste och bearbeta klottret tills det är upplöst. Därefter tvätta 
bort klottret med högtryck, anpassa tryck och temperatur så inte underliggande yta 
skadas. Upprepa behandlingen vid behov.
Verkningstid på lackade ytor: 5-30 min

Vid klottersanering av porösa ytor:
Applicera med pensel, roller eller högtrycksspruta och bearbeta klottret med pensel.
Verkningstid ca 10-30 min, låt det verka längre vid tjocka färglager samt vid kall och fuktig
väderlek. Anpassa alltid vattentemperatur och tryck efter ytans beskaffenhet, i normala
fall spolar man med 90°c och 90-150 bars tryck. Vid kvarstående skuggor applicera OFF Tor
eller OFF Munin om underlaget tål det och spola av.
Testa alltid på mindre yta, så man vet att underliggande yta inte tar skada.

Skyddsutrustning:
Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskagränsvärdet samt vid sprutning, då tillsammans med kom-
binationsfilter (damm- och gasfilter). Handskydd skall användas för exponering 4-8 timmar, då skyddshand-
skar av Butyl eller Nitrilgummi. Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk.

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.

Förpackning: 5 eller 25 liter, dunk
Förvaring: Frostfritt i originalförpackning
Dosering: Koncentrat
pH: Neutral
Förbrukning: Cirka 0,3-1,0 liter/ m²
ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- och järnvägstransporter


