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

AGS 33+ GEL 
Art. No: 3641 

Odstraňovač graffiti  
 
 

 
AGS 33+ GEL je účinný odstraňovač graffiti a farieb. Pre vonkajšie pórovité povrchy. AGS 33+ GEL je 

vhodný pre použitie za chladného počasia. 

 

AGS 33+ GEL je hustejší, vysoko účinný odstraňovač graffiti pre pórovité a niektoré tvrdé povrchy.  
AGS 33+ GEL rozpúšťa graffiti zo sprejových farieb, značkovačov a protikoróznych náterových hmôt na 

petrolejovej báze. 
 
AGS 33+ GEL je možné použiť na nasledujúce povrchy: 

Pórovité povrchy 
Betón, tehla, žula, mramor, vápenec, pieskovec, bridlica a povrchy natreté neorganickými farbami. 
 
Tvrdé povrchy 
Kov, impregnované drevo, fasádny obklad, glazúrovaná tehla, sklo. 

 

NÁVOD K POUŽITIU  
AGS 33+ Gel aplikujte v rovnomernej vrstve štetcom, alebo airless postrekovačom. Nechajte pôsobiť, kým sa  
graffiti nerozpustí 20 minút až 4 hodiny. Rozpustené graffiti sa uvoľní z povrchu roztieraním štetcom. Následne 
opláchnite horúcou vodou pomocou vysokého tlaku (90 ° c, 150 bar). Uhol trysky 15-25 stupňov a prúd vody 
15-20 l/min.  
 
Dávkovanie 
Nerieďte 

Spotreba 
0,5 – 1,0 l/m² 
   
Technické údaje Bezpečnostné pokyny 

Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné 

okuliare/ochranu na tvár, dýchaciu masku v oblastiach 

kde sa nevetrá 
 

  Viskózna, nažltlá kvapalina 

   Dodávaná v 5 alebo 25 litrových plastových 

 nádobách 

 Špecifická hmotnosť 0,99 kg/l 

 Zápach rozpúšťadla Označenie: Nebezpečenstvo   
 Bod vzplanutia >58°C
 Obsahuje: dimethyl glutarát, dimethyl ester 

kys.adipové, uhlovodíky,C9, 

aromáty,dimethyl-butandioát, butano-4- 

lakton,1-butylpyrrolidin-2-on, kyselina 

glykolová

 Horľavá kvapalina a pary 
  

Skladovanie  

Uchovávajte v uzavretej pôvodnej nádobe pri teplote 

vyššej ako 0 °C.  

Pri požití a vniknutiu do dýchacích ciest môže 
spôsobiť smrť 

  
 
Životnosť 
Približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých nádobách 

Dráždi kožu 

Spôsobuje vážne podráždenie očí 

 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty 

 
Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými 
účinkami  

 UN : 3295 uhľovodíky, kvapalné, J.N. 

 Tř.3, PG: III 

 Nebezpečný pre životné protredie 

 Je nebezpečnou vecou pre prepravu 
 

Posledná aktualizácia: 2018-03-27 
Tieto informácie slúžia ako návod na použitie výrobku. TRION TENSID AB nemôže poskytnúť žiadnu záruku za výsledok. Za prevedené testovanie, aplikáciu a 

konečný výsledok je zodpovedná osoba, ktorá aplikáciu vykonáva.  

Výrobca: TRION TENSID AB 
Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | Švédsko email: info@trion.se web: www.trion.se 

 

Distribútor: ECH Services s.r.o., 

mobil: + 421 903 639 690, mail: info@ech.sk web: www.ech.sk 
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