
I N F O R M A C E  O   P R O D U K T U 

AGS 5 SR HAWK GEL 
Art. No: 36281 

Odstraňovač graffiti stínů

Aktualizováno : 2015-08-20 
Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na 

dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí. 

Výrobce: TRION TENSID AB 
Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN   Email: info@trion.se  Web: www.trion.se

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: skfasady@skfasady.cz 

www.skfasady.cz 
1/1 

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

permanentními značkovači, fixy nebo sprejovými barvami.  Lze použít rovněž pro rozpouštění 

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

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

ve spreji.  

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

NÁVOD K POUŽITÍ 

Tvrdé povrchy 

AGS 5 SR HAWK GEL použijte na obtížně odstranitelné graffiti, nebo když je potřeba delšího působení. Aplikujte 

štětkou/štětcem a nechte působit. Setřete čistým hadrem a  opláchněte vodou nebo zředěným saponátem. 

Vyzkoušejte před vlastním čistěním na malé části povrchu.  

Porézní povrchy 

AGS 5 SR HAWK GEL aplikuje v silné stejnoměrné vrstvě štětcem/ štětkou nebo bezvzduchovým 

rozstřikovačem. Nechte působit dokud se graffiti nerozpustí, 20 min-4 hod. V chladném počasí je doba působení 

delší. Otryskejte  horkou vodou   vysokým tlakem (90°C, 150 barů/). Úhel trysky 15 - 25 stupňů a proud vody 

15 – 20 l/min. Použijte AGS 65 na odstranění zbytkových stínů.  

Dávkování 

Neřeďte 

Spotřeba 
0,2-0,5 l/m² 

Technická data 

 Nahnědlá kapalina

 Dodávaná v 5 litrových plastových nádobách

 Specifická hmotnost 0,95 kg/l

 Slabý zápach 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 /obličelový štít 

Označení  Varování 

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

Není nebezpečnou věcí pro přepravu 


