AGS 7
Środek do usuwania resztek graffiti,
„cienia” po graffiti.
Nr katalogowy 3631.

● AGS 7 jest zagęszczonym środkiem przeznaczonym do usuwania „cieni” po graffiti. Posiada właściwości
wybielające kolorowe „cienie” pozostałe po permanentnych markerach oraz farbach do barwienia skór.
Stosowany na powierzchniach zewnętrznych, porowatych.
● AGS 7 efektywnie usuwa „cienie” po większości rodzajów permanentnych markerów i farb do skóry.
● AGS 7 moŜe być stosowany na większości porowatych powierzchni odpornych na efekt wybielania, takich
jak beton, cegła, marmur, wapień itp.

Zawsze zalecane jest przeprowadzenie testu na małym fragmencie powierzchni,
w szczególności na powierzchniach ciemnych.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
NałoŜyć na powierzchnię cienką warstwę
preparatu AGS 7. Przykryć plastikową folią,
aby zapobiec wyschnięciu. Na powierzchniach
szczególnie chłonnych, jeśli zachodzi potrzeba,
pozostawić preparat odpowiednio dłuŜej.
Okres bezpośredniego oddziaływania moŜe się
wahać od 4 godzin do kilku dni. Spłukać ciepłą
wodą pod ciśnieniem, dostosowując ciśnienie
odpowiednio do powierzchni. Czynność naleŜy
powtórzyć, jeśli „cienie” nie zostały całkowicie
usunięte.

Osobiste wyposaŜenie ochronne:
UŜywać odzieŜy ochronnej, okularów ochronnych i rękawic
ochronnych.
Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, chronić
przed mrozem.
Okres trwałości:
Około 3-6 miesięcy w nie otwartym opakowaniu.
Oznakowanie:

UWAGA! Nie mieszać z kwasami.
Mogą powstawać toksyczne gazy.
Dozowanie:
Stosować jako koncentrat.

DraŜniący
W połączeniu z kwasami moŜe powstawać
toksyczny gaz. DraŜniący dla oczu i skóry.

ZuŜycie:
Około 1,0 litr/m2.
Dane techniczne:
•
Dostarczany w 5–cio litrowym niebieskim
plastikowym pojemniku
•
BeŜowa masa
•
CięŜar właściwy: 1,10 kg / litr
•
Zapach chloru
•
pH koncentratu ok. 14
•
Zawiera: Podchloryn sodu

Według klasyfikacji ADR nie jest materiałem
niebezpiecznym.

Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazówka w sprawach dotyczących
postępowania z produktem, dlatego teŜ firma Trion Tensid AB nie moŜe udzielać Ŝadnej gwarancji względem
osiągniętego rezultatu. UŜytkownicy produktu muszą go wypróbować i sami muszą odpowiadać za uzyskany rezultat.
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