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Busskonseptet

Graffittifjerning og rengjøring i
buss/tog innvendig



Seter med tekstiler

Fjerning av graffiti laget med tusj og/eller filtpenner
Spray rikelig med produktet H-81 på graffitien. La produktet virke ca. 2-.5 minutter. Ta
en ren absorberende duk/klut og sug o pp så mye oppløst graffiti som mulig. Spray
så på nytt H-81 på resterende graffiti. Bearbeid graffitien med en myk korthåret børste.
Avslutt med å rengjøre setet med H-21 Citrus blandet med vann 1:20. Sug o pp fukt
og skitt med absorberende duk/klut eller en rensemaskin.
Fjerning av tyggegummi på tekstiler
Spray med produktet Exo Freeze på tyggegummien til den stivner. Skrap bort
tyggegummien med en skrape. Resterende rester sprayes med produktet H-81 og
overflaten bearbeides med en myk korthåret børste. Sug opp med en tørr duk/klut.
Avslutt med å rengjøre setet med produktet H-21 Citrus blandet med vann 1:20. Sug
opp fukt og skitt med duk/rensemaskin.
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Rengjøring av tekstiltrekk for skitt og fete flekker
På flekker og meget skitne tekstiler påfører man> med trykksprøyte produktet H-21
Citrus utblandet 1 til 9 med vann. La dette virke ca. 5 minutter.
Børst lett over med en myk børste. Sug opp med tørr klut eller enda bedre med en
rensemaskin. H-21 Citrus tar tilbake spenst og fargeglans av tekstilfibrene og reduserer
statisk elektrisitet.

• Laminatoverflater
Fjerning av graffiti laget med tusj eller filtpenn på baksiden av seterygg og andre
laminatoverflater.
Påfør produktet Sixten på graffitien og la produktet virke noen minutter. Tørk bort
graffitien som er oppløste med en ren absorberende duk eller klut.
I de tilfeller der hvor en synlig "skygge" ligger igjen på overflaten, eller der hvor man
tidligere har forsøkt å fjerne graffiti, påføres produktet H-105 og Ia det virke noen
minutter under lett bearbeiding med en nylon skrubbepad. Påfør ovenpå overflaten
med produktet H-105 uten å tørke/skylle vekk H-105
I Tilfeller med laminat kan man forsøke også produktet H-30 Gel med en pensel som kan
virke 1-10 minutter avhengig av hvor langt graffitien har penetrert inn i laminatet. Bearbeid
den påførte overflaten med en nylon skrubbepad. For å unngå at dette tørker inn, så påfør
produktet H-21Citrus fortynnet med vann 1-10. Tørk av overflaten med en klut eller papir.

• Limrester
• Gummimerker
Fjerning av limrester fra klistermerker og gummimerker fra skosåler ol.
Påfør H-81 på limrester og/eller gummimerker. La H-81 virke 1-3 minutter avhengig
av tykkelsen på limrestene. Fjern limet eller markene med hjelp av en håndbørste.
Vask overflaten med vann og 5% H-21 Citrus.

Metodebeskrivelse
Side. 3/4

Busskonseptet

• Gulvflater
Fjerning av tyggegummi påvinylmatte
.
Spray riklig med H-81 på tyggegummien. La virke 2-5 minutter. Skrap bort tyggegummien
med en stålskrape eller lignende. Vask gulv med vann og 10% H-21 Citrus.

• Gulvgraffiti
Fjerning av graffiti og malingsfarger på vinylmatte
Påfør RALF med pensel på gulvgraffitien og la produktet virka 2-5 minuter. Ta
bort så mye som mulig av de oppløste fargen med en klut. Legg deretter
på ett tynt lag med H-30 Gel og bearbeid resterende graffiti med en
børste. Vask ren overflaten med vann og 10% H-21 Citrus eller TG22spesialrengjøring.
Fjerning av graffiti gjort med tectylspray og guld/sølvpenner.
Spray på med H-105 på graffiti/tectylen og la virke noen minutter. Ved
tykke lag, bearbeider man overflaten med en børste .Tørk bort den
oppløste graffitien med en klut og avslutt med og vaske overflatene med
vann og 10% H-21 Citrus eller TG22 – spesialrengjøring

• Øvrig rengjøring
Rengjøring av gulv og øvrig innvendig overflater
Etter att grafitti er fjernet, vaskes bussen invendig med TG22-Spesialrengjører eller H-21
Citrus utblandet med vann 1:10 -1:99 avhengig av forurensingsgrad. Blandes i en bøtte
eller lignende. Vask overflatene med klut eller vaskesvamp. Skyll godt etter med vann.
TIPS: Beskytt gulvet med H-43 Gulvpolish (med halkskydd) så går
fjerningen av gulvgraffiti mye lettere neste gang. På ett H-43 behandlet
gulv bruker du Sixten som må få virke noen minutter før du bearbeider
overflaten med en børste eller hvit SchotchBrite og tørker opp den
uppløste fargen med en klut. Glem ikke å påfør ny H-43 på den
overflaten du har fjerner gulvgraffitien fra.
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• Glass
Fjerning av grafitti på glass og vindusruter
Fjern grafitti ved å påføre Sixten med pensel eller klut. La virke 2-15 minutter avhengig
av hvor tykt lag grafitti som fins på flaten. Bearbeta flaten med en ikke ripende klut eller
svamp. Spray Strovels Glasrent over overflaten og tørk derefter bort med en
microfiberklut eller lofri papir.

Rengjøring av glass och vindusruter og øvrig glassflater
For å ivareta ett skinnende rent glass, ryggespeil, TV-rute ol., - så spray på Strovels
Glasrent i konsentrat og tørk etter med Remitek vevde microfiberduk for glass. lngen
ettertørking kreves. Strovels Glasrent kan til og med brukes ved minusgrader og
fungerer like bra utvendig som invendig. Veldig effektiv till å fjerne insekter på lykteglass
og vindusruter.

• lnstrumentpanel
Tørk instrumentpanelet og øvrige overflater som er ømfintelig for vann med TG22
spesialrengjører utblandet 10 % med vann. Tørk over med ren microfiberklut.

Disse brukerbeskrivelsene er kun rådgivende. Test av underlagets motstansdyktighet mot
produktene skal alltid skje på en gjemt plass.

For rengjøring og fjerning av
Graffiti bussens utside Konferer Remitek angående
metodebeskriving

