
Obs! Datum!!

Användningsområde

GRAFFITI RED
GRAFFITI BLUE

Två effektiva graffiti- & klotter-
borttagare för porösa ytor 

GRAFFITI RED med “Formula 1” och GRAFFITI BLUE 
med “Formula 2” är två graffiti- & klotterborttagare 
som i kombination med varandra effektivt tar bort 
minst 85-90% av alla varianter av oönskade färg-
målningar på porösa och sugande ytor. 
Den trögflytande konsistensen gör dem extra 
lämpliga för rengöring av vertikala ytor.

“Formula 1” och “Formula 2” har olika samman-
sättning av verksamma ämnen gentemot varandra. 
Därför kan det vara olika effekt på dessa två klotter-
borttagare beroende på vilken uppbyggnad av 
substanser/pigment de aktuella klotterfärgerna som 
ska “attackeras” har.

GRAFFITI RED med “Formula 1” är snabbverkande 
och behöver verka i ca 5-30 minuter. Den har en 
extra hög färglösande egenskap som också fungerar 
bra på gammal graffiti eller vid flera lager färg.
GRAFFITI BLUE med “Formula 2” behöver verka i minst 
30 minuter och har som specialité att bäst kunna ta
bort tectylfärger.

Vi rekommenderar att man provar sig fram till vilken
formula som ger bäst resultat för det aktuella klottret
samt att man kompletterar behandlingen med
GRAFFITI SHADOW   som både kan fungera som en 
accelerator under själva verkningstiden och som
en efterbehandling för att ta bort eventuella
“graffitiskuggor” som kan finnas kvar på ytan efter 
behandling. (se separat Info-Faktablad)

- Verkar med minimal mekanisk bearbetning och 
  undviker därigenom onödig förslitning av ytan.

- Biologisk nedbrytbar.

- Aromfri.

- pH-neutral.

_______________

_______________
tegel, puts, mursten, natursten, kalksten, oglaserat kakel etc. 
T.ex: på fasader, väggar, tunnlar, tunnelbanor, gångbroar, 
murar, gator, gångplattor, statyer, broar, åskådarläktare etc.

Används till att ta bort graffiti och klotter på ytor av betong, 

101216

_______________Bruksanvisning

vatten innan behandling. Ytan ska fullständigt dränkas in 
med vatten innan man applicerar GRAFFITI BLUE eller 
GRAFITTI RED. Använd så hett vatten som möjligt. Detta 
förarbete är 50% av jobbet! 
Applicera sedan klotterborttagaren outspädd med pensel, 
borste, svamp, målarrulle eller målarspruta. Låt verka tills
klottret löst sig, från 5 till minst 30 min. Verkningstiden är 
beroende på typer av färg, antal lager, underlagets 
beskaffenhet, luftfuktighet och temperatur. Bearbeta sedan 
ytan med en borste eller svamp. Skölj därefter med mycket 
vatten, så hett som möjligt. Bästa resultat uppnås om man 
använder en högtrycksspruta. Vid gammal graffiti kan det 
vara nödvändigt att upprepa behandlingen.

Använd ögonskydd vid risk för stänk. Fukta ytan rikligt med 

GRAFFITI SHADOW

Se mer information om klotter och graffiti på baksidan!

Graffifimålning

Klotter / “Taggs”



Klotter och Graffiti

KLOTTER/”TAGGS” är all målning eller ristning som olagligt applicerats
eller gjorts på ett ställe där man inte har rätt att utföra sin konst.

GRAFFITI är egentligen en konstform (oftast större och välgjorda målningar)
som kan vara laglig under förutsättning att man har tillstånd att utföra sin konst på den
aktuella platsen. Men utan tillstånd anses det som på någon annans
egendom och är då en .

Olagligt klotter och graffiti är påträngande och skapar
för boende, yrkesverksamma och besökare i området. Klotter som inte åtgärdas
blir ett hot på flera sätt för bostadsområdet, för affärsfastigheten, för skolan eller
för vilken anläggning som helst. Klotter som inte åtgärdas sänder
vare sig du ska besöka ett område, hyra lokal eller om du ska köpa en bostad i
ett område.

Oönskade och olagliga målningar

skadegörelse
kriminell handling

otrygghet och vantrivsel

negativa signaler

Bevara ett trivsamt och attraktivt område!
som sitter kvar vecka efter vecka signalerar

, vilket riskerar att .
Områdets status och goda renommé och blir både mödosamt och
kostsamt att återställa.

Klotter som får sitta kvar till mera klotter och annan typ av skadegörelse.
Så fort någon satt den första “taggen” på din fasad, sänder den till andra klottrare
att följa efter. En ren fastighet däremot, fri från klotter och kladd, får vara i fred länge.

Den färg som används av klottrare är givetvis inte anpassad för det underlag den
appliceras på. Effekten är att livslängden i husets fasad och byggmaterial .
Eftersom ytan på fasaden blir för tät i underlaget.
Istället samlas fukten bakom klotterfärgen. När fukten fryser expanderar det vilket kan
leda till att byggmaterialet spjälkas sönder. Ju oftare vattnet fryser desto större och värre
blir skadorna. För material som trä kan hög fuktkvot innebära problem med rötskador.

Många passar på att måla om fasaden när de råkat ut för klotter. I
, dels för att klotterfärgen kryper fram och dels för att den

påverkar byggmaterialets förmåga att transportera fukt. Klotterfärger som inte saneras innan
ommålning kommer att göra dig olycklig i framtiden. kryper klotterfärgen
fram genom färglagren.

”Här bryr sig ingen” attraktionsvärdet för området sjunker
försämras

inbjuder
en signal

förkortas
hindras de viktiga fukttransporterna

nnan ommålningen sker
är det viktigt att ta bort klottret

Förr eller senare

Klotter ser inte bara illa ut, klottret skadar även våra husfasader!

Måla inte över klottret!

(Denna text och information är hämtad på www.klotterkonsulten.se)
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