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

AGS 60 
Art. No: 3660 

Odstraňovač graffiti tieňov  
 
 

 
AGS 60 sa používa k odstráneniu graffiti tieňov vzniknutých pri odstraňovaní graffiti. Pre 

vonkajšie a vnútorné použitie na pórovité povrchy. 

 
NÁVOD K POUŽITIU  
AGS 60 odstraňuje zvyšky tieňov vzniknutých pri odstraňovaní graffiti a náterov.  
AGS 60 sa používa na nasledujúce materiály: žula, bridlica, pieskovec, glazúrovaná tehla, opracovaný 

mramor, drevo a nátery neorganickými farbami.  
AGS 60 nepoužívajte na mäkkých kovových povrchoch, napríklad hliník, meď. 
 
Odstránené graffiti tiene  
AGS 60 aplikujte štetcom/ štetkou na mokrý povrch, nechajte pôsobiť 2 – 30 minút pokiaľ sa graffiti 

tiene nerozpustia. Opláchnite horúcou vodou vysokým tlakom (40-90°C, 70-150 bar) Tlak vody upravte 

podľa charakteru povrchu. 

 
Pre kovové povrchy nepoužívajte príliš vysoký tlak, pretože sa zníži účinnosť odstraňovania. Plochu 

utrite hubkou alebo handričkou a opláchnite vodou. V prípade potreby proces opakujte. 

 
Nepoužívajte AGS 60 na hliník. 

 
Dávkovanie  
Nerieďte 

 
Spotreba  
0,2 - 0,5 l/m²   
Technické údaje        Bezpečnostné pokyny  
 Žltohnedá, jemne viskózna kvapalina.      Používajte ochranné rukavice /ochranný odev/ ochranné  
 Dodávaná v 5 alebo 25 litrových plastových 

nádobách okuliare /ochranu na tvár. 

        Zamedzte styku s kožou a očami. 

 Špecifická hmotnosť 1,06 kg/l  

 Hodnota pH:  približne 14              Označenie: Nebezpečenstvo  
 Obsahuje: 2-(2-ethoxyethoxy) etanol, 

hydroxid draselný, 2-butoxyethanol, 

triethanolamin

 

Skladovanie  

Uchovávajte v uzavretej pôvodnej nádobe pri 

teplote  vyššej ako 0 °C.  
 
Životnosť 
Približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých 
nádobách 

 
 
Zdraviu škodlivý pri požití  
Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie 
očí. 

 
UN:1814 hydroxid draselný, roztok 

Trieda: 8 PG:II 

 
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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