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Utfärdat: 211005

OFF Zeus
Permanent 1-komponents klotter- och smutsskydd

Användningsområde:
Klotterskydd för döda ytor som ej behöver andas – OFF Zeus är ett permanent skydd som 
ger en transparent blank beläggning. Ytan som klotterskyddas med OFF Zeus får ett bra 
skydd mot klotter och annan nedsmutsning. Skyddet blir en barriär på underlaget, vilket 
gör att klotter och smuts inte fäster på ytan. Det gör det enkelt att bort klotter och smuts 
med milda produkter.

Arbetsbeskrivning:
Rengör först ytan noggrant ifrån klotter, smuts och feta partiklar. Ytan skall vara torr innan 
OFF Zeus appliceras.
Applicerings- och yttemperatur skall vara mellan +5 och +30°C. Den relativa luftfuktig-
heten bör inte överstiga 75%. Applicera inte i direkt solljus och tillse att det inte regnar på 
ytan inom 24 timmar efter påläggningen.
Applicera OFF Zeus med svamp, trasa eller lackspruta. Appliceras i ett tunt skikt. Vid matta 
ytor eller ytor som absorberar bör det läggas lite tjockare skikt. 
Dammtorr efter ca 2 timmar. För full motståndskraft mot klotter krävs ca 5 dygns härdning, 
men står emot klotter efter 1 dygn.
Om OFF Zeus skall läggas på en lackad yta, se till att färgen härdat klart innan applicering.

Klotterborttagning på OFF Zeus:
Vid klottersanering, använd mild klotterborttagare som OFF Ymer eller OFF Iris. 
Vid mindre klottersanering kan klotterborttagare med trasa eller pensel användas, 
efterskölj med vatten. På större ytor, använd högtryckstvätt, men anpassat tryck, dock max 
100 bar, ca 50 °C. Arbeta alltid nedifrån och upp. 

Kan med fördelar användas på:
• Lackad plåt
• Tvätthallar som smutsskydd
• Skyltar
• Papperskorgar
• Hissar
• Fordon, bussar och tåg
• Glaserade ytor
• Rostfritt och aluminium

Bra att känna till:
• Stoppar effektivt tusch- och sprayklotter
• Effektivt klotterskydd för blanka ytor
• Ger billigare och effektivare saneringar 
med bättre kvalitet
• Permanent klotterskydd
• Kan användas som glansförhöjare
• Ger även ett smutsskydd
• Endast för ytor som inte behöver andas



Skyddsutrustning:
All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme. Använd tättslutande skyddsglasögon eller 
ansiktsskärm.
Använd långärmade skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi.
Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.
Vid otillräcklig ventilation: Använd lämpligt andningsskydd. Använd andningsskydd med 
gasfilter, typ A2. Vid sprutning: Använd andningsskydd med kombinationsfilter, typ A2/P2. 
Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniska gränsvärdet. 
Vid otillräcklig ventilering och vid risk för inandning av oljedimma kan lämpligt andnings-
skydd med kombinationsfilter (typ A2/P3) användas. 
Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök.

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: 1,2 liter i aluminiumemballage
Förvaring: Frostfritt i originalförpackning
Hållbarhet: Ca 1 år i oöppnad förpackning
Dosering: Koncentrat
Förbrukning: På hårda, blanka och inte sugande ytor räcker 1 liter till ca 60-90 m²
ADR: UN 2924, BRANDFARLIG VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S. 3 (8), II
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Signalord: Fara


