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1. Allmän beskrivning 

Löser snabbt upp och lossar sprayad 
graffiti och bläck från 
kulspetspennor och märkpennor.   

   
 

2. Egenskaper 
•  Löser enkelt och snabbt upp färger och graffiti. 
•  Förtjockad blandning av vattenlösliga lösningsmedel framtagen för att fungera som effektivt, allmänt 
graffitiborttagningsmedel. 
•  Säkert att använda på de flesta substrat. Testa före applicering i tveksamma fall. 
•  Förhindrar att originalytan skadas på grund av kraftigt skrapande. 
•  Lämnar ingen sura eller alkaliska rester som skulle inverka skadligt på betong, cement eller murbruk.  
 

3. Användningsområden 

•  Effektiv på ett stort antal färger, speciellt om de inte har torkat helt.  
 

4. Anvisningar 
•  Skaka ordentligt före användning. 
•  Testa på känsliga material före användningen. 
•  Applicera rikligt på graffitin. 
•  Låt verka i 5 till 20 minuter på omålade ytor. 
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•  Låt verka i 30 till 90 sekunder på målade ytor. 
•  Använd en nylonborste och gnugga i cirkelrörelser. 
•  Upprepa om nödvändigt. 
•  Tvätta bort produkten innan den hinner torka. 
•  Effekten blir bättre om man tvättar med en högtryckstvätt eller varmt vatten.  
•  Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för 
alla CRC-produkter.  
 

5. Typiska produktdata (utan drivgas) 
Utseende Vätska med CO2 som drivgas.  
Färg  Färglös / Färglöst / Färglösa.  
Lukt  Lösningsmedel.  
Densitet  0.94 g/cm3 (@ 20°C).  
Flampunkt  12 °C (Closed Cup)   
 

6. Förpackning 

Aerosol 12x400 ML  
 

  
Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora variationen i utrustning 
och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före 
användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha 
reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. 
Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: 
www.crcind.com Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida 
reviderade versioner skickade till dig automatiskt. 
Version  CRC_GREEN-GRAFFITI_REMOVER_AE-20110119  

Datum 19/01/2011   
 
 


