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Hent sikkerhedsdatablade og skabelon til arbejdspladsbrugsvejledninger på vores hjemmeside

PRODUKTINFORMATION OG BRUGERVEJLEDNING

ARBEJDS-
METODER:

FORDELE:

DOSERING:

GODKENDELSER:

BEMÆRK!

EMBALLAGE:

VARENUMMER:UDARBEJDET/AF:

GRAFFITI-FJERNER
Stærk

Fjerner spraydåse-lakker, tusch, en-komponent 
maling mv. Graffiti-fjerner ødelægger normalt 
ikke de bestående overflader såsom formica, 
hærdede malinger, vinyl, linoleum mm. 
 

- Fjerner dåselak og maling uden at 
ødelægge overfladen 
- Kan bruges oven på Skyggefjerner, for at 
holde på den 
- Trækker sod ud af fuger 
- Brug hedtvandsrenser ved udendørs 
graffitiafrensning 
- Rekvirer graffitifolder med metodediagram 
og overfladeskema på www.knudedan.dk

5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle) 

AGGRESSIVT: 
Foretag atid en frimærkeprøve, hvis der er tvivl 
om underlagets holdbarhed. 14/12-2015/GK 70100401

UFORTYNDET. 
Omrystes før brug. 
 
 
pH-værdi i brugsopløsning: max. 11 

Udviklet i samarbejde med Teknologisk 
Instituts´s afdelinger for byggeteknik og 
overfladeteknik. 

Graffiti-Fjerner Stærk påføres med svamp, 
børste eller pensel. 
Reaktionstid 2-15 minutter. Brug evt. blå 
skurenylon til bearbejdning. 
Afskylles med vand eller afvaskes med klude, 
som skylles op i rent vand.  
 
Bemærk! 
Graffiti-Fjerneren kan være 2. trin i en 3 trins 
proces, når den ikke kan klare opgaven alene. 
Trin 1: Tykke lag graffiti-maling fjernes med 
Malingsfjerner Type 1 (kun på overflader der 
tåler opløsningsmidler). 
Trin 2: Overfladen bearbejdes med 
Graffiti-Fjerner som ovenfor beskrevet. 
Trin 3: Spor efter graffitiafrensning, kan fjernes 
med enten alkalisk eller surt middel, afhængig af 
overfladen. 
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