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AGS 221 GEL je odstraňovač graffiti a barev.  Pro venkovní a vnitřní použití, na hladké, leštěné nebo 

lakované povrchy a na porézní  materiály.  

 

AGS 221 GEL je odstranovač  graffiti a barvy z průmyslově lakovaných, barvených kovových povrchů, 

například vagonů, autobusů, automobilů a průmyslových staveb. Může se rovněž použít na porézní materiály. 

 

Návod k použití 

Odstraňovaní graffiti z hladkých povrchů: 

AGS 221 GEL aplikujte v silné rovnoměrné vrstvě štětcem/ štětkou  na celou plochu znečistěnou graffiti a 

nechte působit 3-5minut,dokud se graffiti nerozpustí .Rozpuštěné graffiti se uvolní z povrchu roztíráním 

štětcem.Následně otryskejte teplou vodou středním tlakem.V případě potřeby proces opakujte.  

 

Odstraňovaní graffiti z porézních povrchů: 

AGS 221 GEL naneste štětcem/ štětkou nebo bezvzduchovým rozstřikovačem silnou vrstvu a nechte působit, 

dokud se graffiti nerozpustí 20 min. – 4 hodiny.Rozpuštěné graffiti se uvolní z povrchu roztíráním štětcem. 

Při nízkých teplotách je doba působení delší. 

Následně otryskejte horkou vodou  vysokým tlakem (90°C, 150 bar). Úhel trysky 15 – 25 stupňů a množství 

vody 15 – 20 l/min.  

 

Pro kovové povrchy nepoužívejte  příliš vysoký tlak.  Setřete houbou nebo hadrem a opláchněte  teplou vodou.   

 

Dávkování 

Neřeďte. 

 

Spotřeba 

0,3 - 1,0 l/m² 

Technická data 

 Viskózní, nažloutlá kapalina. Barva se může 

lišit 

 Dodávaná v 5 a 25l plastových nádobách  

 Specifická hmotnost 1,05 kg/l 

 Slabý zápach rozpouštědla 

 Teplota vzplanutí:  97°C 

 Obsahuje:dimethyl glutarát, dimethyl ester 

kys. adipové, 2- butoxyethanol, dimethyl-

butandioát, triethanolamin 

 

Skladování 

Skladujte při pokojové teplotě v originálních, 

uzavřených nádobách. 

 

Životnost 

Přibližně 24 měsíců v uzavřených, originálních    

nádobách 

Bezpečnostní pokyny 

 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ 

ochranné brýle /obličejový štít 

 

 Označení :  Varování 

 
Drážďí kůži 
Způsobuje vážné podráždění očí 
 
 
 
 Není nebezpečnou věcí pro přepravu 

 
 


