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AGS 560 
Art. No: 3628 

Odstraňovač graffiti  
 
 

 
Odstraňovač graffiti a farieb. Pre vonkajšie a vnútorné použitie na tvrdé a nepórovité povrchy 

predovšetkým plexisklo a natrené povrchy 

 
AGS 560 je špeciálne určený pre odstraňovanie graffiti na plexiskle. Účinne odstraňuje značkovače, fixky 

a protikorózne ochranné nátery bez poškodenia plexiskla.  
AGS 560 sa  používa taktiež k odstráneniu graffiti z ostatných  natrených a krehkých  povrchov.  
AGS 560 je účinný taktiež proti graffiti zo sprejových farieb, ale doba rozpúšťania je nepatrne dlhšia. 

 

Skúste pred samotným čistením vyčistiť najprv malú časť povrchu.  

 
Odstránenie graffiti 
Naneste AGS 560 na čistú handričku alebo absorpčný papier a stierajte graffiti. Stierajte len čistou časťou 
handričky. Pri čistení dbajte, aby nezostali na skle zvyšky rozpusteného graffiti. Po ukončení opláchnite vodou a 
vysušte čistou handričkou.  
Proces rozpúšťania ľahko prerušíte vodou. 

 
Dávkovanie  
Nerieďte 

 
Spotreba 
0,2 - 0,5 l/m²  
 
Technické údaje Bezpečnostné pokyny  

 Nažltlá, riedka kvapalina. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné  
 Dodávaná v 5 litrových plastových nádobách okuliare/ochrana na tvár.  

alebo 1 litrových plastových fľašiach.  
 Špecifická hmotnosť 0,92 kg/l.
 Teplota vzplanutia  >61°C.
 Mierny zápach.
 Obsahuje: 2( 2-butoxyethoxy) 

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

methoxy-2- propanol

 
 

 
Onačenie: Varovanie  
 
 
 
 
 
 

 
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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Skladovanie  
Uchovávajte v uzavretej pôvodnej nádobe pri teplote  

vyššej ako 0 °C.  

Životnosť 
Približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých 
nádobách 
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