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AGS 5 SR HAWK je speciálně vyvinutý pro odstraňování graffiti stínů způsobených permanentními 

značkovači, fixy nebo sprejovými barvami. Lze rovněž použít při rozpouštění pigmentů barviv na 

kůži. Pro venkovní a vnitřní použití. Lze použít na většinu povrchů. 

AGS 5 SR HAWK efektivně odstraňuje graffiti stíny způsobené permanentními značkovači, fixy a barvami ve 

spreji.  

AGS 5 SR HAWK se může použít na většinu povrchů.Na  tvrdé neporézní povrchy, jako například natřené, 

lakované podklady nebo porézní  povrchy  jako např. cihla, beton, pískovec, vápenec. 

AGS 5 SR HAWK je velice učinný při rozpouštění pigmentů barviv na kůži. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

AGS 5 SR HAWK aplikujte na suchý, čistý hadr nebo na absorbční papírovou utěrku. Graffiti stirejte čístou 

částí hadru. Nestírejte graffiti přes již vyčistěnou plochu. Vzniklou mastnotu  setřete čístým hadrem. Pokud 

chcete přerušit nebo zastavit proces rozpouštění, opláchněte znečistěný povrch vodou. 

 Vyzkoušejte před vlastním čistěním na malé části povrchu. 

Dávkování 

Neřeďte 

Spotřeba 
0,1-0,3 l/m² 

Technická data 

 Hnědožlutá kapalina

 Dodávaná v 5 litrových plastových nádobách

 Specifická hmotnost 0,95 kg/l

 Slabá vůně limetky a rozpouštědla

 Teplota vzplanutí  >61°C

 Obsahuje: 1-butylpyrrolidin-2-on,

2-butoxyethanol, 2-(2-ethoxyethoxy) ethanol,

 2-(2-butoxyethoxy) ethanol, ethanol, 

 propan-2–ol, hydroxid draselný, dipenten, 

 pin-2(3)-en 

 Může vyvolat alergickou reakci

Skladování 

Skladujte v uzavřených, originálních nádobách při 

teplotě nad 0°C. 

Životnost 

Přibližně 24 měsíců v uzavřených, originálních 

nádobách 

Bezpečnostní pokyny 

Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv 

/ochranné brýle /obličejový štít. 

Označení :  Varování 

Zdraví škodlivý při požití 
Dráždí kůži 
Může vyvolat alergickou kožní reakci 
Způsobuje vážné podráždění očí  

Není nebezpečnou věcí pro přepravu 


