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OneRemove Graffiti Remover X är en 
miljöriktig VOC-FRI klotterborttagare för ytor 
som blivit nerklottrat med sprayklotter, 
silverfärg, guldfärg, tectylspray, färgbomber och 
tusch. 

Produktfördelar: 
• Miljöriktig och helt fri från VOC 

• Svag doft 

• Snabbverkande 

• Löser även tectylspray klotter 

• Skonsam mot underliggande material 

• Ekonomisk i bruk 

 
Användningsområde 
Exteriör och interiör klottersanering på tåg, 
metro, spårvagn, buss, industrilackerad metall, 
glas, textil och aluminium. Klottersanering på 
fasader och ytor av betong, tegel, granit, 
marmor, sandsten, klinker, terrazzo och 
kalksten.  

Bruksanvisning: 
Exteriör klottersanering:  

Applicera produkten med en mjuk tvättborste 
eller pensel på klottret – låt produkten verka 5 – 
15 minuter och bearbeta ytan med borsten så 
att produkten får penetrera in och lösa upp 
klottret på bästa sätt. När produkten löst upp 
klottret spolas ytan ren med hetvattenhögtryck 
(50 - 70 grader hetvatten och 70 - 150 bar tryck 
- anpassat efter ytans beskaffenhe) eller sköljs 
ner med tvättborste och rinnande rent vatten. 
Skölj av rikligt med vatten. Vid behov appliceras 
e t t n y t t l a g e r o c h m e d s a m m a g i v n a 
instruktioner.

Interiör klottersanering: 
Applicera produkten med trasa eller spray. Låt 
produkten verka: 1 - 3 minuter och torka 
därefter bort det upplösta klottret. Neutralisera 
den sanerade ytan med OneTab Universal. 

Teknisk information        
pH: 7,0 
Flampunkt: 100 
Organiska lösningsmedel %: 0 
Dosering: Används i  
 koncentrat 

Förbrukning:                             0,3 – 0,5 liter/m2 
Maximal lagringstid:                24 månader i  
 sluten original  
 förpackning 

Förpackningar 
10 liter och 1000 liter 

Tänk på miljön; använd inte mer än nödvändig
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