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Graffiti-off 2 
 
Graffiti-off 2 is een gebruiksvriendelijke vloeibare graffiti  reiniger op basis van een mengsel van diverse 
oplosmiddelen voor verwijdering van  bekladdingen op gesloten ondergronden.  

 
• Geen aantasting van diverse kunststoffen zoals Polycarbonaat en Acrylaat glas e.d 
• Verwijdert inkt, spuitbusverven op gesloten ondergronden. 

• Relatief lage verdampingsnelheid. 
 
 
 

Toepassing 
 
Graffiti-off  2 is geschikt voor het verwijderen van 
bijna alle graffiti en bekladdingen op dichte, gesloten 
ondergronden. 
Veilig voor ondergronden als  diverse kunststoffen, 
gecoate ondergronden, damwandprofielbeplating 
met plastisol, volkern, lexaan- en plexiglas en alle van 
antigraffiti coating voorziene ondergronden. 
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
Graffiti-off 2 gebruiken zoals aangeleverd. Breng het 
product gelijkmatig aan met behulp van een kwast of 
borstel. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden en 
temperatuur enkele minuten laten inwerken. 
Eventueel ondersteunen met een witte kunststof non 
woven pad. 
Indien mogelijk ondergronden naspoelen met water. 
Bij het reinigen met graffiti verwijderaars zal op de 
meeste ondergronden een vergroting van de vlek 
ontstaan. Om dit te voorkomen verdient het 
aanbeveling de te behandelen oppervlak eerst 
rondom in te zetten met Superreiniger, om te 
voorkomen dat de opgeloste graffiti zich opnieuw 
vastzet. 
Altijd een proef zetten om verdraagzaamheid met de 
ondergrond te controleren. 
 
Theoretisch rendement 
 
5- 15m2 per liter 
verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond en de 
soort graffiti. 
 
Reiniging apparatuur 
 
Direct na gebruik met schoonwater in combinatie met 
Verfreiniger. 
 

Applicatie condities 

 
Minimale omgevingstemperatuur : 5 ⁰C 
Maximale relatieve vochtigheid : 100 % 
Minimale ondergrond temperatuur : 5 ⁰C 
Maximale ondergrond temperatuur : 35 ⁰C 
 
 

Kenmerken 

Dichtheid (SG), pH waarde 
 
Onverdund product  : ca  0,9 kg/l 
pH onverdund product  : nvt 
 
Verpakking 
 
10 liter can HDPE 
 
Houdbaarheid 
 
Tenminste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge 
koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, 
originele verpakking. 
 
Restanten 
 
Restanten van het product en lege verpakking 
afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met 
de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften. 
 
 

Veiligheidsinformatie 

 
De gebruiker van dit product dient zich aan de 
nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid 
en milieu te houden. Zie voor meer informatie over 
de samenstelling, de meest actuele 
veiligheidsgegevens en disclaimer het EG-
veiligheidsinformatieblad (MSDS). 
 


