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

AGS 5 SR HAWK GEL 
Art. No: 36281 

Odstraňovač graffiti tieňov  
 
 

 
AGS 5 SR HAWK GEL je špeciálne vyvinutý pre odstránenie graffiti tieňov spôsobených trvalými 

značkovačmi, fixami alebo sprejovými farbami. Je možné takisto použiť aj pri rozpúšťaní pigmentov 

farbív na koži. Pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môžu byť použité na väčšine povrchov. 

 

AGS 5 SR HAWK GEL účinne odstraňuje graffiti tiene spôsobené trvalými značkovačmi, fixami a farbami 

v spreji. 

AGS 5 SR HAWK GEL sa môže použiť na väčšine povrchov. Na tvrdé nepórovité povrchy, ako napr. 

maľované, lakované podklady, alebo pórovité povrchy, ako napr. tehla, betón, pieskovec, vápenec. AGS 5 SR 

HAWK GEL je veľmi účinný v rozpúšťaní pigmentov farbív na koži. 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

 

Tvrdé povrchy 

AGS 5 SR HAWK gél použitena ťažko odstrániteľné graffiti, alebo keď potrebujete dlhšie pôsobenie. Aplikujte 

štetkou/štetcom a nechajte pôsobiť. Utrite čistou handričkou a opláchnite s vodou, alebo zriedeným saponátom. 

Skúste pred samotným čistením vyčistiť najprv malú časť povrchu.  

 

Pórovité povrchy 

AGS 5 SR HAWK gél aplikujte v rovnomernej vrstve štetcom, alebo airless postrekovačom. Nechajte pôsobiť, 

kým sa  graffiti nerozpustí 20 minút až 4 hodiny. V chladnom počasí je čas pôsobenia dlhší. Následne opláchnite 

horúcou vodou pomocou vysokého tlaku (90 ° c, 150 bar). Uhol trysky 15-25 stupňov a prúd vody 15-20 

l/min.  

Použite AGS 65 na odstránenie zvyškových tieňov. 

 

Dávkovanie 

Nerieďte 

Spotreba 

0,2-0,5 l/m² 
 

 

Technická data  
 Slabo hnedá kvapalina  
 Dodávaná v 5 litrových plastových nádobách  
 Špecifická hmotnosť 0,95 kg/l  
 Jemný zápach rozpúšťadla  
 Teplota vzplanutia >61°C  
 Obsahuje: 1-butylpyrrolidin-2-on,  

2-butoxyethanol, 2-(2-ethoxyethoxy) etanol,  
2-(2-butoxyethoxy) etanol, etanol, 

propan-2–ol, hydroxid draselný, 

dipenten, pin-2(3)-en  
 Môže vyvolať alergickú reakciu  

Skladovanie 

Uchovávajte v uzavretej pôvodnej nádobe pri 

teplote vyššej ako 0 °C.  
 
Životnosť 

Približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých 

nádobách 

 

Bezpečnostné pokyny 

Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné 

okuliare/ochranu na tvár 

 

Označenia: Varovanie 

 
Zdraviu škodlivý pri požití 

Dráždi pokožku 

Spôsobuje vážne podráždenie očí 

 

Nie je nebezpečný 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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