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INSTRUKCJA TECHNICZNA – AGS 10

Środek ten jest stosowany w celu usuwania przebarwień. Produkt można stosować na zewnątrz oraz
wewnątrz budynków. Produkt ten należy stosować o ile preparat AGS 60 nie doprowadził do
usunięcia pozostających resztek pigmentu. Środek ten jest biologicznie degradowalny.

MATERIAŁ

Preparat AGS 10 jest wykorzystywany do
usuwania
pozostających
przebarwień
pigmentowych po usunięciu graffiti. Przede
wszystkim środek ten jest stosowany na
ścianach betonowych oraz tynkowanych.
Środek AGS 10 należy wypróbować na
materiale,
z
którego
należy
usunąć
przebarwienie, w celu sprawdzenia czy nie
wpłynie to w sposób negatywny.
Należy zachować wzmożoną ostrożność w
przypadku jeżeli preparat AGS 10 ma być
stosowany na materiałach takich jak: marmur
polerowany, marmur czarny oraz trawertyn.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA

DOZOWANIE

stosować

w

OSOBISTE WYPOSAŻENIE OCHRONNE

Podczas spłukiwania wysokociśnieniowego,
należy stosować rękawice ochronne, osłonę na
twarz lub okulary ochronne.
W przypadku kontaktu produktu z oczami,
należy natychmiast przemyć je dużą ilością
wody.
PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w zamkniętym
oryginalnym opakowaniu.
OKRES TRWAŁOŚCI

Należy zastosować natrysk środka w aerozolu
lub rozprowadzić preparat AGS 10 przy
pomocy pędzla na „przebarwieniach” i
pozwolić aby środek ten oddziaływał przez 2 –
5 minut. Następnie należy miejsce to spłukać
natryskiem wysokociśnieniowym wody gorącej,
o temperaturze 90°C, pod ciśnieniem 150 bar,
lub parametry te należy dostosować do
właściwości powierzchni. Kąt rozpylania dyszy
powinien wynosić 15° - 25°, przy natężeniu
strumienia
przepływu
wynoszącego
20
litrów/min. Procedurę należy powtarzać, aż do
usunięcia przebarwień.

Preparat
należy
koncentratu.

• Produkt zawiera kwas ortofosforowy oraz
substancje powierzchniowo czynne.

postaci

WYDAJNOŚĆ

0,2 -0,5 l/m²
DANE TECHNICZNE

• Preparat ten stanowi ciecz o niskiej lepkości.
• Produkt dostarcza się w pięciolitrowych
puszkach.
• Masa właściwa: 1,10 kg/litr
• Środek ten wydziela słaby zapach.
• Odczyn pH ok. 1,0.

Ok. 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.
OZNAKOWANIE

PPREPARAT TEN PODRAŻNIA OCZY ORAZ
SKÓRĘ.
W znaczeniu przepisów transportu drogowego
oraz kolejowego produkt ten nie jest
klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.
UWAGA OD PRODUCENTA I
DYSTRYBUTORA

Niniejsza informacja na temat produktu jest
przeznaczona jedynie jako wskazówka w
sprawach dotyczących
postępowania
z
produktem, dlatego też firma Trion Tensid AB
nie może udzielić żadnej gwarancji względem
osiągniętego rezultatu. Użytkownicy produktu
muszą go wypróbować i sami muszą
odpowiadać za uzyskany rezultat.
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