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AGS 65 se používá k odstranění graffiti stínů vzniklých při odstraňování graffiti. Je jemně zahuštěný 

a s delší dobou působení.  Pro venkovní a vnitřní použití na   porézní povrchy. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

AGS 65 odstraňuje zbytky stínů vzniklých při odstraňovánía graffiti a nátěrů. 

AGS 65 se používá na následující materiály: žula, břidlice, pískovec, glazurovaná cihla, opracovaný mramor, 

dřevo a na nátěry neorganických barev. 

AGS 65 nesmí být použit na měkké kovové povrchy, například hliník. 

 

Odtranění  graffiti stínů 

AGS 65 aplikujte štětcem/štětkou na mokrý povrch, nechte působit  5 – 30 minut dokud se graffiti stíny 

nerozpustí. Otryskejte horkou vodou  vysokým tlakem (40-90°C, 70-150 bar/).Tlak vody upravte  podle 

charakteru povrchu. 

 

 Pro kovové povrchy nepoužívejte  příliš vysoký tlak, protože se sníží účinnost odstraňování . Plochui setřete  

houbou nebo hadrem a opláchněte. V případě potřeby proces opakujte. 

 

 Nepoužívejte AGS 65 na hliník. 

 

Dávkování 

Neřeďte 

 

Spotřeba 
0,2 - 0,5 l/m²  
 

Technická data 

 Žlutohnědá, jemně viskózní kapalina. 

 Dodávaná v 5 nebo 25 litrových plastových 

nádobách 

 Specifická hmotnost 1,09 kg/l. 

 Hodnota pH přibližně 14 

 Obsahuje: 2-(2-ethoxyethoxy) ethanol, 

hydroxid draselný, 2-butoxyethanol, 

triethanolamin 

 

  
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. 

Zamezte styku s kůži a očima. 

 

Označení : Nebezpečí 

 

Zdraví škodlivý při požití 

Způsobuje těžké poleptání kůže a 

poškození očí 

UN:1814 hydroxid draselný, 

roztok 

Třída: 8  PG:II 

Je nebezpečnou věcí pro přepravu         
 


