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INFO!

bESkyttElSE

AFrENSNING
■ EffEktivE graffiti fjErnErE
Produkter med mild til kraftig opløsende virkning 
(afhængig af opgavens art) til fjernelse af malingslag 
på murværk, beton, facader og lign. Specialprodukter 
benyttes til følsomme overflader, PVC, samt til dyb-
deliggende fjernelse af skygger. Til svære skygger be-
nyttes kraftige alkaliske formuleringer til opløsning af 
pigmentrester i porøse overflader. 

■ Sådan gør du..!
1. Vurder overfladetype og vælg egnet produkt ud 

fra produktbeskrivelsen.
2. Påsprøjt overfladen med varmt vand, husk også 

vanding nedenunder det graffitiramte område, 
således at opløste farverester ikke trænger ind.  

3. Påfør Graff-it-Off® produktet med rulle eller pen-
sel, og lad sidde i 5-30 min.

4. Afrens grundigt med varmt vand, evt. højtryks-
spuling og neutraliser med SuperSam.

5. Gentag behandling, eller kombiner med eks. skyg-
gefjerner ved behov.

■ anti-graffiti vokSbESkyttElSE
Vi benytter en semipermanent voksbeskyttelse, som 
danner et diffusionsåbent lag mellem bygningsværk 
og omgivelserne. Det er en såkaldt offerbeskyttelse, 
som kræver genbehandling såfremt overfladen af-
renses for graffiti. Ligeledes benyttes vandafvisende 
imprægneringsvæske til porøse og sugende bygnings-
materialer (tegl, mursten, kalksandsten, mv.) som mi-
nimerer indtrængning af graffitimaling. Voksbehand-
lingen påføres med rulle eller sprøjte.

■ Sådan gør du..!
1. Vurder overfladetype og vælg egnet produkt ud 

fra beskrivelsen. Bemærk: overfladen skal være 
helt ren for graffiti.

2. Påfør Graff-it-Off® produktet (eks. voks) med 
rulle eller lavtrykssprøjte.

3. Gentag behandlingen våd-i-våd.

■ brugES til:
3 Forebyggelse & vedligeholdelse
3 Fjernelse & afrensning
3 Imprægnering & coating

■ brugES af:
3 Facadeafrensningsfirmaer
3 Skadesservice
3 Kommuner & skoler
3 Transportselskaber

Test altid først på et mindre synligt sted. 

 Produktnavn bESkrivElSE - produkter til beskyttelse varEnr.

 forsegler Specialudviklet vandig coating, som beskytter udsatte steder (kompakte overflader) mod 4922
  opsætning af plakater og anden uønsket skrift, graffiti m.m. Anvendes altid koncentreret. 
  Det anbefales at påføre produktet i 2 lag. 

 imprægnering Vandafvisende imprægneringsvæske til porøse og sugende bygningsmaterialer  4924
  (tegl, mursten, kalksandsten m.m.), hindrer indtrængning af småpigmenter. 
  Mætter overfladen for efterfølgende behandling med voks.

 imprægnering Brugsklar silane/siloxane baseret vandig emulsion til imprægnering af alle porøse 4925
 neutral bygningsmaterialer (puds, let beton murværk m.m.), danner et vandafvisende, 

  diffusionsåbent beskyttelseslag.

 voks Vandig voks-emulsion til forebyggelse af graffiti på vægge og andre overflader.  4928
  Endvidere opnås en mere modstandsdygtig overflade for sod, snav m.m., som efterfølgende
  vil være nemmere at afrense. Produktet efterlader facader således, at der ikke er nogen visuel
  effekt. Enviro Voks danner en diffusionsåben barriere mellem bygningsværket og omgivelserne, 
  således at bygningen stadig kan ånde. Voks anvendes altid koncentreret. Det anbefales at lægge 
  voksen i 2-3 lag. Senere påført graffiti afrenses let og ubesværet med højtryksspuler og 60°C 
  varmt vand. Efterfølgende skal overfladen genbehandles med Enviro Voks. 

  Dækkeevne: 6–8 m2 afhængig af overfladens sugeevne.

 En-komponent  Graff-it-Off® En Komponent Voks er et effektivt system til graffitibeskyttelse af porøse  4930
  bygningsmaterialer, hvor den vandafvisende imprægnering kombineres med voksbeskyttelse i 
  én arbejdsgang. Produktet anbefales til behandling af sugende og graffiti-udsatte facader og 
  gavle af mursten, beton, puds og letbeton. Graff-it-Off® En Komponent Voks sikrer en hurtig 
  og skånsom fjernelse af senere påført graffiti i form af spray-maling, streger fra
  marker-pens etc. Samtidig sikrer den særlige produktsammensætning af silan/siloxan og voks, 
  at de behandlede overflader kan ånde dvs. sikrer diffusion af vanddamp.

  Dækkeevne: 6–10 m2 afhængig af overfladens sugeevne.

 Produktnavn bESkrivElSE - produkter til afrensning varEnr.

 tusch Vandbaseret produkt til fjernelse af tuschfarver, velegnet til glatte overflader, herunder 4902
  marmor og natursten.

 Mild Speciel udviklet graffitifjerner til fjernelse af alle former for graffiti, herunder tusch og 4903
  kuglepensstreger fra fortrinsvis glatte eller sarte overflader såsom glas, PVC, plexiglas og andre 
  plastmaterialer. Særdeles velegnet til afrensning af kunstlæder (tog – og bussæder), skilte,
  aluminium m.v.

 Medium Produkt med moderat opløselighed, velegnet til fjernelse af graffiti påført metallakeret  4904
  overflader samt til indendørs brug. Kan påføres de fleste overflader.

 Stærk Produkt med særdeles kraftig opløsende virkning, velegnet til fjernelse af større lag af 4905
  spraymaling og ideel til vanskelige overflader såsom murværk og beton. 
  Benyttes til afrensning af alle former for spraymaling fra mineralske bygningsmaterialer.
  Produktet er hurtigtvirkende og har selv ved temperaturer under 10°C en opløsende virkning. 

  Flydende - anbefales fortrinsvis til sugende eller vandrette overflader.
  Gel – hindrer produktet i at løbe på glatte og hårde lodrette overflader.

 Spray Brugsvenlig graffitifjerner emballeret i en handy lille spray. Velegnet til mindre områder. 4904

 Servietter Boks med brugsklare servietter til manuel afrensning.  4903-5 

 Skyggefjerner Mild Anvendes på sårbare bygningsmaterialer herunder indfarvet tyndpuds   4914

 Skyggefjerner Stærk Stærk alkalisk formulering til opløsning af pigmentrester i porøse overflader. 4916

 blast  Skånsomme og vandopløselige krystaller anvendes sammen med højtryksrenser for at øge den 4917
  mekaniske impakt.

 textyl Opløser og fjerner bitumenbaseret graffitimaling.  4918

bESkyttElSE
Konservering af bygningsmaterialer og sårbare overflader mod 
uønsket graffiti maling og indtrængning af fugt. Brugsklar og let 
at påføre.
Den diffusionsåbne egenskab sikrer at materialerne kan ånde og 
sikrer en let vedligeholdelse af et graffiti-frit område. Mindsker 
forbruget af kemi og reducerer tid og omkostninger ved afrens-
ningsprocessen.

afrEnSning
Graff-it-Off® serien består af en bred vifte af biologisk nedbry-
delige og arbejdsmiljøvenlige produkter. Med dette program kan 
brugeren effektivt bekæmpe alle former for graffiti

3 fra nypåsmurt spray maling til mere vanskelige lag af gammel 
og ophærdet graffiti

3 fra indendørs til udendørs opgaver
3 til alle overfladetyper fra sugende beton til glatte overflader 

herunder akrylplast (plexiglas).

Graff-it-Off®
Komplet serie af miljøvenlige produkter til effektiv bekæmpelse af graffiti
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hjælp
til afrensning?

Før EFtEr

FAktA
om Graffiti

INFO
til servicefirmaer

■ outSourcE oPgavEn
Ønsker du ikke selv at afrense graffiti, har 
du mulighed for at outsource opgaven til et 
servicefirma. SaMSon samarbejder med et 
landsdækkende netværk af selvstændige ser-
vicevirksomheder, som har specialiseret sig i 
graffitiafrensning. 

Disse servicefirmaer har mange års erfaring 
med graffiti, og benytter SaMSon’s komplette 
anti-graffiti system til at løse opgaverne.

For henvisning til nærmeste servicefirma, kon-
takt os på:

     

■ graffiti i danMark 
    SidEn 1980érnE
Graffiti stammer fra 1970’ernes USA og blev 
især udviklet inden for hiphop-kulturen i New 
York og Philadelphia blandt grupper og bander 
i slumkvartererne. 

Graffitien kom først rigtigt til Danmark i 
1980’erne efter en stor udstilling om tog-graf-
fiti i USA på kunstmuseet Louisiana.

Op gennem 1980’erne og 90’erne bredte graffi-
tien sig til alle områder af København og andre 
danske byer. I dag ses graffitien ofte på motor-
vejsbroer, jernbanelegemer, togvogne, facader 
på større bygninger og generelt i det offentlige 
rum på f.eks. affaldsspande, bænke og vejskilte. 
Især i København findes der meget graffiti - 
man kan knap gå få meter uden at se graffiti.

Graffiti uden tilladelse på andres er hærværk 
og dermed ulovligt. Man kan blive straffet 
med op til fire års fængsel for at lave graffiti. 
Desuden kan man blive dømt til at betale store 
erstatninger, hvis man bliver dømt for graffiti-
maling på toge og bygninger.

■ ønSkEr i værE En dEl af 
    Et landSdækkEndE 
    graffiti-nEtværk?
Har I en professionel og serviceminded indstil-
ling?... og kan I påtage jer opgaver indenfor 
graffitiafrensning?

Så kontakt SAMSON og bliv optaget på vores 
referenceliste, og få adgang til:
 
3 Udvidet produkttræning & kurser
3 Attraktive priser & sortiment
3 Direkte kontakt til vore mange kunder

Graff-it-Off®
Komplet serie af miljøvenlige produkter til effektiv bekæmpelse af graffiti

☎ 4913 9700
info@SamsonEnviro.dk
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