INSTRUKCJA TECHNICZNA – AGS 25
Preparat jest stosowany do usuwania rozproszonego graffiti na bazie tectylu (antykorozyjne farby bitumiczne) z
powierzchni płaskich i porowatych. Produkt można stosować na zewnątrz oraz wewnątrz budynków. Środek ten
jest łatwo degradowany biologicznie.
PRZEZNACZENIE
Do usuwania graffiti przy pomocy preparatu AGS 25 w
połączeniu z preparatem AGS 27 z porowatych oraz
płaskich powierzchni kamiennych jak również blachy.

Ma działanie drażniące. Istnieje ryzyko
poważnych uszkodzeń narządu wzroku.

odniesienia

SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Powierzchnie gładkie:
Ewentualne graffiti rozproszone należy usunąć poprzez
przecieranie pomalowanej powierzchni przy pomocy
ściereczki nasączonej środkiem AGS 25.
Powierzchnie porowate:
Preparat AGS 25 nanieść niskociśnieniowym rozpylaczem,
a następnie przy pomocy pędzla nałożyć warstwę środka
AGS 27. Pozostawić na około 30 minut do 5 godzin. Czas
działania jest uzależniony od pogody oraz od temperatury.
Następnie powierzchnię tę należy spłukać gorącą wodą o
temperaturze 70÷90°C pod ciśnieniem 150 bar. Kąt
rozpylania dyszy powinien wynosić 15°÷25°, przy
natężeniu strumienia przepływu wynoszącego ok. 20 l/min.
UWAGA! Pracując podczas niskich temperatur otoczenia,
lub w przypadku grubej warstwy graffiti, środki do
usuwania graffiti będą potrzebowały dłuższego czasu
działania.

DOZOWANIE
Preparat należy stosować w postaci koncentratu.

ZUŻYCIE
0,5 -1,0 l/m²

DANE TECHNICZNE
•
•
•
•

Produkt stanowi przezroczysty bezzapachowy roztwór
Masa właściwa: 1,0 kg/l
Odczyn pH ok. 9
Zawiera alkohol etoksylowany oraz octan nitrylu

ŚRODKI OCHRONY BHP

W znaczeniu przepisów transportu drogowego oraz
kolejowego produkt ten NIE jest klasyfikowany jako
materiał niebezpieczny.

DODATKOWE INFORMACJE
Szczegółowe informacje na temat oceny szkodliwości
produktu, wpływu dla zdrowia i środowiska, dane
toksykologiczne, warunki transportu i przechowywania
znajdują się w karcie danych bezpieczeństwa dostępnej u
dystrybutora.

WSKAZÓWKA
Powstające
ścieki
należy
obowiązującymi przepisami.

usuwać

zgodnie

z

DANE PRODUCENTA
TRION TENSID AB Svederusgatan 1-3,
754 50 UPPSALA
SWEDEN www.trion.se

UWAGA OD PRODUCENTA i DYSTRYBUTORA
Niniejsza informacja o produkcie jest sporządzona na
podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia.
Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca
się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy
dane warunki stosowania doprowadzą do optymalnego
wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowe
zastosowanie produktu.
Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i
sposób użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie
wynika żadna odpowiedzialność producenta czy
dystrybutora.

Należy zakładać ubrania robocze oraz rękawice ochronne.

PRZECHOWYWANIE
Środek przechowuje się w zamkniętym, oryginalnym
pojemniku. CHRONIĆ PRZED MROZEM

TRWAŁOŚĆ
Około 24 miesiące w zamkniętym opakowaniu.

OZNAKOWANIE
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