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Brukes til fjerning av Tectyl®. Hovedsakelig for utendørsbruk. Brukes hovedsakelig på 
slette overflater som der dekket av tykke lag med tectylgraffiti. 
 
Graffitifjerning 
Slette overflater: 
Ved graffiti over store områder påføres Tectylbort 1 med lavtrykkssprøyte eller pensel. La virke på overflaten i 
5-30 minuntter, avhengig av værforhold, hvor gammel graffitien er og type overflate. Ved mekanisk 
bearbeiding med f. eks. pensel, forkortes virketiden. Skyll av med varmt vann (60-70 °C) med moderat trykk. 
Ved spredt graffiti påføres Tectylbort 1 på en ren fille. Stryk på og tørk rent. Arbeid innover mot graffitien for 
å unngå utsmøring. 
 
Porøse overflater: 
Påfør Tectylbort 1 med lavtrykkssprøyte, og la virke ca. 10-60 min. Virketiden varierer etter værforhold, hvor 
gammel graffitien er og temperatur. Skyll av med varmt vann under høytrykk (70-90 °C). Gjenta behandlingen 
ved gjenstridig tectylgraffiti. 
 
Dosering 
Brukes konsentrert. 
 
Forbruk 
Ca 0,3-0,5 liter/m². 
 
 
Tekniske data 

• Lettflytende, fargeløs væske. 
• Leveres i 5-liters plastdunk. 
• Sterk lukt av petroleumsnafta. 
• Flammepunkt ca. +45 °C.  
• Spesifikk vekt: 0,88 kg/liter. 
• Inneholder solvent nafta. 

 
 
Oppbevaring 
Oppbevares i lukket originalbeholder. 
 
Holdbarhet 
Ca. 24 måneder i uåpnet forpakning. 
 

Verneutstyr 
Beskyttelseshansker og vernebriller. Bruk 
beskyttelsesmaske i dårlig ventilerte rom.  
 
Merking 

 
 
Brannfarlig. Irriterer luftveiene.  Advarsel: Kan 
gi lungeskader ved svelging.  Gjentatt kontakt 
kan gi tørr eller sprukken hud. Dampen kan føre 
til at man blir døsig og sløv. Giftig for 
vannlevende organismer, kan forårsake 
skadelige langtidseffekter i vannmiljø. 
 
Klassifisert som farlig gods ved transport.  
UN 3295 Klasse: 3 PG: III   

 


