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²GS F6 ŻEL
²RTZ NR4 FDgY | ZMYW²8Z GR²FFITI
²GS F6 ŻEL to silny zmywacz do graﬃti i farbZ Do stosowania na powierzchniach
zewnętrznych i wewnętrznychZ ²GS F6 ŻEL może być stosowany na powierzchniach
porowatych w każdych warunkach atmosferycznychZ Łatwo biodegradowalnyZ

AGS 3ó ŻEL to zagęszczony wysoce skuteczny zmywacz do
usuwania graﬃti do stosowania zarówno na porowatych5 jak i
twardych powierzchniachZ
AGS 3ó ŻEL rozpuszcza graﬃti malowane w sprayu5 trwałe
markery5 a nawet spraye antykorozyjne na bazie ropy naftowejZ
AGS 3ó ŻEL
powierzchniach4

może

być

stosowany

na

Dane techniczne
• Lepki niebieskawy płynZ
• Opakowanie4 kanistry plastikowe g lub Cg litrówZ
• Gęstość4 Y5UB kg M lZ
• Łagodny zapachZ
• Zawiera bursztynian dimetylu5 gamma|butyrolakton5 C|
butoksyetanol5 alkohol benzylowyZ

następujących

Powierzchnie porowate
•eton5 cegła5 granit5 marmur5 wapień5 piaskowiec5 łupek5
powierzchnie pomalowane farbą nieorganicznąZ
Powierzchnie twarde
Metal5 impregnowane drewno5 klinkier5 cegła szkliwiona5 szkłoZ
INSTRUKCJA UŻYCIA

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu chronionym
oryginalnym zamkniętym opakowaniuZ

przed

mrozem

w

Okres przydatności do użycia
Około CI miesiące w nieotwartym opakowaniuZ
Środki ostrożności
Stosować odzież ochronną5 rękawice i okulary ochronneZUżywaj
maski do oddychania w słabo wentylowanych miejscachZ

Usuwanie graﬃti
Nałożyć
²GS
F6
ŻEL
pędzlem
lub
natryskiem
hydrodynamicznymZ Dokładnie rozprowadzić na powierzchniZ
Pozostawić do rozpuszczenia graﬃti na okres od CY minut do I
godzinZ Przy niskich temeraturach czas użycia się wydłużaZ
Spłukać gorącą wodą i pod wysokim ciśnieniem RUY°85 WgY
barów M CW,g PSITZ Stosować dyszę Wg | Cg stopni5 przepływ
wody powinien wynosić Wg do CY litrów M minutęZ Jeśli
pozostaną cienie pigmentowe5 użyć ²GS DY lub ²GS DgZ
UwagaD W przypadku powierzchni metalowych nie stosować
wysokiego ciśnienia5 tylko przetrzeć gąbką lub szmatką i
spłukać ciepłą wodąZ

Oznakowanie: Ostrzeżenie

Dozowanie
Użyć koncentratuZ

Szkodliwy w przypadku połknięcia. Działa drażniąco na
skórę. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Działa
szkodliwie w przypadku wdychania

Zużycie:
Y5g | W5Y ltrMm²Z

Nie klasyﬁkowany jako towar niebezpieczny w ²DR lub IMDGZ
²by uzyskać więcej informacji5 zobacz MSDSZ

Ostatnia aktualizacja4 CYWU|YW|CF
Powyższa instrukcja ma charakter jedynie informacyjny i nie wynika z niej jakakolwiek odpowiedzialność producenta i
dystrybutoraZ
Przed użyciem zalecamy wykonanie próby w celu sprawdzenia działania produktu na podłożeZ

