Odstraňování graffiti a čištění
vagonů

15 61 90, www.trion.se

Sida

Lakované povrchy

Venkovní graffiti

Nechráněné povrchy proti graffiti

Lakované povrchy

Sprejové graffiti:
Použijte AGS 221 Gel



Aplikujte silnou vrstvu štětcem přímo na graffiti



Nechte působit 5 -15 minut, dokud se graffiti nerozpustí



Rozpuštěné graffiti z povrchu uvolníte roztíráním štětcem



Následně plochu otrýskejte horkou vodou cca 70°C a
vysokým tlakem 80-120 bar



Při rozptýleném graffiti použíjte AGS 221 Tunn
a aplikujte pomocí textilní útěrky

Inkoustové a anilínové graffiti:
Použijte AGS 5 SR HAWK


Aplikujte na suchý,čistý hadr nebo papírovou absorpční
útěrku



Graffiti stírejte čistou stranou hadru nebo útěrky.
Neroztírejte graffiti přes již vyčistěnou plochu



Neutralizujte vodou a utřete do sucha čistou textilní
útěrkou

Graffiti z antikorozních prostředků, Tectyl:
Použijte gel AGS 27

Nabádáme k velké opatrnosti při čištění
choulostivých povrchů. Odolnost povrchu
vyzkoušejte na méně viditelné ploše



Na velké povrchy aplikujte štětcem



Nechte působit 5-15 minut



Rozpuštěné graffiti stírejte štětcem



Následně plochu otryskejte horkou vodou cca 70 °C
a vysokým tlakem 60-120 bar



Na malém povrchu odstraňte graffiti textilní útěrkou



Neutralizujte vodou

Měchy
Chráněné povrchy proti graffiti ochranným
nátěrem AGS 3502 nebo AGS 3512
Exteriér: Vysokotlaké čistění horkou vodou 90°C, 70–100 bar
Interiér: Čištění ručně pomocí AGS 3505
Po odstranění graffiti znovu 2x aplikujte ochranný nátěr
AGS 3502 nebo AGS 3512
U nechráněných povrchů proti graffiti postupujte stejně jako při
odstraňování graffiti z lakovaných povrchů, ale použijte AGS
221 Tunn místo AGS 5 SR Hawk

Odstranění graffiti v interiéru
Panely, okna, podlahy & sedadla
Panely a okna
Inkoustové nebo anilínové graffiti:
Použijte AGS 5 SR HAWK nebo AGS 221 Tunn

 Aplikujte na suchý, čistý hadr nebo papírovou
absorpční útěrku

 Graffiti stírejte čistou částí hadru nebo útěrky.
Neroztírejte graffiti přes již vyčistěnou plochu

 Neutralizujte vodou a setřete do sucha čistou textilní
utěrkou

 POZOR! Při přetrvávajících stínech, použijte AGS 5 SR
HAWK Gel, nechte působit 5-15 minut.

 Neutralizujte vodou a setřete do sucha

Podlaha

Inkoustové, anilínové nebo sprejové graffiti:
Použijte AGS 5 SR Hawk nebo AGS 221 Tunn

 Aplikujte na suchý, čistý hadr nebo na papírovou
absorpční utěrku

 Graffiti stírejte čistou částí hadru nebo utěrky
 Neroztírejte graffiti přes již vyčistěnou plochu

Berte

na

vědomí,

že

tato

informace

o produktu je myšlena pouze jako návod
k manipulaci s produktem.

 Při silném znečistění použijte nejdříve Reno 12
a potom AGS 221 Tunn

 Následně setřete čistou částí hadru nebo utěrky

Trion Tensid AB není zodpovědný za finální
vzhled.
Uživatel produktu sám provede potřebné
zkoušky a sám zodpovídá za výsledek.

Sedadla
Inkoustové, anilínové nebo sprejové graffiti:
Použijte AGS 5 SR Hawk nebo AGS 221 Tunn

 Aplikujte AGS 5 SR Hawk nebo AGS 221 Tunn
 Nechte působit cca 5 min
 Přiložte na graffiti čistou, savou útěrku, aby graffiti
nasála

 Neutralizujte vodou a následně utřete do sucha

Odstranění graffiti v interiéru
Lakovaný plech

Dveře, panel kabiny řidiče

Inkoustové, anilínové a sprejové graffiti:
Použijte AGS 5 SR Hawk

 Aplikujte na suchý, čistý hadr nebo papírovou absorpční
útěrku

 Graffiti stírejte čistou částí hadru nebo útěrky
 Neutralizujte vodou a následně utřete do sucha
 Nestírejte přes již vyčistěnou plochu
Na obtížně odstranitelné graffitií použíjte AGS 5
SR Hawk Gel

 Aplikujte štětcem a nechte působit 30-45 min
 Graffiti stírejte čistou částí hadru nebo útěrky
 Nestírejte přes již vyčistěnou plochu
 Neutralizujte vodou a následně setřete do sucha
Připravte se na graffiti předem aplikací
ochrany povrchu proti graffiti!
Pro ochranu lakovaných plechů
aplikujte ochranný nátěr AGS 3550
např. na dveře, panel řidiče
Odstranění graffiti na chráněném povrchu
ochranným nátěrem AGS 3550
Použijte AGS 560, AGS 221 Tunn nebo AGS 5 SR
Hawk

 Aplikujte na čistý hadr nebo papírovou absorpční
útěrku

 Graffiti stírejte čistou částí hadru nebo útěrky
 Neutralizujte vodou a následně setřete do sucha



Denní úklid interiéru
Podlaha, panely a okna

Podlaha a panely
TCS 25
Použijte univerzální čisticí prostředek
TCS 25
Efektivně odstraňuje špínu, saze a mastnoty

Řeďte vodou v poměru:


Lehké znečištění - 1:50



Normální znečištění - 1:10



Silné znečištění - 1:5

Okna
Čištění oken:
Pro zabránění pruhů a šmouh použijte
TCS čistič oken

Berte

na

vědomí,

že

tato

informace

o produktu je myšlena pouze jako návod
k manipulaci s produktem.
Trion Tensid AB není zodpovědný za finální
vzhled.
Uživatel produktu sám provede potřebné
zkoušky a sám zodpovídá za výsledek.

Provozní znečištění
Rail Cleaner

Rail Cleaner
Odstraňovač provozního znečistění
vnějších povrchů
Obsahuje směs kyseliny šťavelové a povrchově
aktivních látek
Slouží k manuálnímu odstranění rzi
a provozního brzdového prachu
Výhody


Velmi rychlý a efektivní



Zahuštěný pro lepší přilnavost



Lepší odtékání ze skla, žádné šmouhy



Zanechává povrch čistý a lesklý bez zaschlých
pruhů



Účinný také při nízkých teplotách



Účinný při tvrdé i měkké vodě



Snadná aplikace např. pomocí štětce



Odstraňuje husté vrstvy rzi



Odstraňuje olej a mastnotu



Odstraňuje běžnou špínu a znečištění

Informace o produktu a návod k použití jsou uvedeny v technických listech jednotlivých produktů.

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Bořivojova 240/25, 718 00 Ostrava-Kunčičky
Mob.: +420 602 740 238,

skfasady@skfasady.cz www.skfasady.cz

