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PRODUCTINFORMATIEBLAD 
 
E.P. Shadowremover Plus is een uiterst effectieve, 

krachtige, biologisch afbreekbare verwijderaar van graffiti en de schaduw die 
deze kan achterlaten. 
 

Algemene omschrijving 

 
E.P. Shadowremover Plus is een effectief alternatief voor alle types gevaarlijke, schadelijke en 
milieubelastende oplosmiddelen welke gebruikt worden bij het verwijderen van graffiti, met name 
op poreuze ondergronden. E.P. Shadowremover Plus is biologisch afbreekbaar en heeft een hoog 
vlampunt en is licht verdikt om goed op verticale oppervlakken in te laten werken. E.P. 
Shadowremover Plus verwijdert allerlei soorten graffiti, zoals verf en inkt op basis van 
oplosmiddelen en op waterbasis. Met name het schaduw- of spookbeeld wordt met dit product 
verwijderd.  
 

Problematiek 

 
• Om graffiti te verwijderen wordt vaak gebruik gemaakt van zeer mens- en milieuschadelijke 

oplosmiddelen 
• Deze oplosmiddelen zijn dan ook zeer milieubelastend 
• Deze oplosmiddelen hebben ook vaak een zeer laag vlampunt, wat het risico op brand vergroot 

en het product snel doet vervliegen. 
• De snelle verdamping van veel oplosmiddelen zorgt voor hoge concentraties in de lucht, welke 

wordt ingeademd door de mensen die er mee werken 
• De snelle verdamping beperkt ook de inwerktijd van een conventioneel product of het product 

loopt snel af van het (verticale) oppervlak 
• Naast graffiti wil men ook lijm, inkt, hars of soortgelijke vervuilingen met hetzelfde product 

kunnen verwijderen. 
• Vaak moet een behandeling herhaald worden om het gewenste resultaat te verkrijgen. 
 

De oplossing 

 
Na een intensieve research is Eco-Point erin geslaagd een biologisch afbreekbaar product te 
ontwikkelen, om snel en efficiënt allerlei soorten graffiti te verwijderen. Het gebruik van E.P. 
Shadowremover Plus resulteert in een schoner, veiliger en plezieriger manier van werken op 
muren, (straat)meubilair, tunnels, bestrating, containers, etc.  
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Speciale voordelen 

 
• Volledig biologisch afbreekbaar 
• Heeft een zeer lage verdampingsgraad  
• Heeft een hoog vlampunt 
• Is waterafspoelbaar en economisch in gebruik 
• Licht verdikt wat gebruik op verticale oppervlakken verbetert 
• Veilig in gebruik op allerlei materialen zoals: kunststof, metaal, glas, aluminium etc. (bij 

twijfel eerst uittesten) 
• Reinigt in één keer: snel en efficiënt  

 
De toepassing 

 
E.P. Shadowremover Plus is het antwoord op het verwijderen van graffiti(schaduw): 
• op vloeren en muren 
• op straatmeubilair 
• van tunnels, bruggen, etc. 
 
Tevens kan E.P. Shadowremover Plus ingezet worden voor: 
• verwijderen van inktvervuilingen 
• verwijderen van stickers en lijmresten 
 

Opmerkingen 

 
E.P. Shadowremover Plus kan geverfde oppervlakken matteren of zelfs afbijten, verder is het te 
adviseren om op kunststoffen en rubbers eerst de bestendigheid te testen. Let op dat dit product 
een hoge pH heeft en daardoor ook (lichte) metalen zoals aluminium kan aantasten. 
 

Werkwijze 

 
E.P. Shadowremover Plus kan gebruikt worden via verneveling, onderdompeling of via gebruik van 
een borstel, kwast of bokkenpoot. Benat de graffiti in ruime mate en ondersteun door borstleen 
en poetsen, laat enige tijd inwerken (paar minuten is vaak voldoende) en spoel af met schoon 
water (gebruik eventueel hogedruk ter ondersteuning)  
Hoewel (deels) watermengbaar wordt dit product onverdund gebruikt.  
 

Verpakking 

 
Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij 
vervolgorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. 
heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu. 
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