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Odstraňovač graffiti  

 

 

Aktualizováno : 2015-09-25 

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. 
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AGS Power Blue Gel se používá k odstranění obtížných graffiti a graffiti stínů za chladného počasí.  
Pro venkovní použití na porézní povrchy např. žula, cihla, beton, dlaždice a obkládačky. 

 
AGS Power Blue Gel je jemně zahuštěný a rozpouští graffiti ze sprejových barev, permanentních značkovačů 

a pigmentů barviv na kůži. 

Nepoužívejte na kovové povrchy, například hliník. Před použitím vyzkoušejte na malé ploše.  

 

Návod k použití  

Na čištěný povrch aplikujte štětcem/štětkou, řádně rozetřete na povrchu a nechte působit 10 – 30 minut, dokud 

se graffiti nerozpustí. Doba působení je závislá na charakteru povrchu, míře znečistění a počasí. Otrýskejte 

horkou vodou vysokým tlakem (90°C, 150 bar). Tlak vody upravte podle charakteru povrchu. Úhel trysky 15-

25 stupňů a množství vody 15-30l/min. 

Při odstraňování graffiti stínů nechte působit 5-10 min a plochu otrýskejte vodou vysokým tlakem. Na závěr 

opláchněte vodou. 

Dávkování  

Neřeďte  

 

Spotřeba  

0,2 – 1,0 l//m² 

Technická data 

 Tmavě hnědá, jemně viskózní kapalina. 

 Dodávaná v 5 nebo 25 litrových plastových 

nádobách 

 Specifická hmotnost 0,99 kg/l 

 Hodnota pH:  přibližně 14 

 Bod vzplanutí 60°C 

 Obsahuje: 2-butoxyethan-1-ol, 

     2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, 1-butylpyrrolidin-2-on                                       

ethanol, aromatické uhlovodíky C9, hydroxyd 

draselný, 2,2´,2´´-nitrilotriethanol      

 

 

 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:     Nebezpečí 

 

H 302 Zdraví  škodlivý při požití 

  

H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození 

očí. 

 412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými 

účinky 

 

UN:1814 hydroxid draselný, roztok 

Třída: 8  PG:II 

                                                                                   
                                                                                  Je nebezpečnou věcí pro přepravu     
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
     


