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AGS 3+ GEL 
Art. No: 3650 

Odstraňovač graffiti   
 

 

Aktualizováno : 2015-08-20 
Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na 

dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí. 

 

Výrobce: TRION TENSID AB 
Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN   Email: info@trion.se  Web: www.trion.se 

AGS 3+ GEL je účinný odstraňovač graffiti a barev. Pro venkovní a interiové povrchy. AGS 3+ GEL 

lze  použít na porézní povrchy ve všech  povětrnostních podmínkách.  

 

AGS 3+ GEL je zhuštěný, vysoce účinný odstraňovač graffiti pro porézní a tvrdé povrchy. 

AGS 3+ GEL rozpouští graffiti ze sprejových barev, značkovačů a  protikorozní nátěrové hmoty na petrolejové 

bázi. 

AGS 3+ GEL lze použít na následující povrchy: 

Porézní povrchy 

Beton, cihla, žula, mramor, vápenec, pískovec, břidlice a povrchy natřené neorganickými barvami. 

Tvrdé povrchy 

Kov, impregnované dřevo, kabřinec, glazurovaná cihla, sklo. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

AGS 3+ GEL aplikujte v silné rovnoměrné vrstvě štětcem/ štětkou   nebo bezvzduchovým  rozstřikovačem. 

Nechte působit, dokud se graffiti nerozpustí  20 min. – 4 hodiny.Rozpuštěné graffiti se uvolní z povrchu 

roztíráním štětcem. V  chladném počasí je doba  působení delší. Následně  otryskejte horkou vodou  vysokým 

tlakem (90°C, 150 bar). Úhel trysky 15 - 25 stupňů a proud vody 15-20 l/min. 

 

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

 

Dávkování 

Neřeďte 

 

Spotřeba 
0,5 - 1,0 l/m² 
 

Technická data 

 Viskózní namodralá tekutina 

 Dodávaná v 5 nebo 25 litrových plastových 

nádobách 

 Specifická hmotnost 0,98 kg/l 

 Jemný zápach 

 Obsahuje: dimethyl glutarát, 2-butoxyethanol, 

Y-butyrolakton,dimethyl ester kys. adipové, 

dimethyl-butandioát,triethanolamin 

 

 

Skladování 

Skladujte v uzavřených, originálních nádobách při 

teplotě nad 0°C. 

 

 

Životnost 

Přibližně 24 měsíců v uzavřených, originálních 

nádobách. 

  

Bezpečnostní pokyny 

Použivejte   ochranné rukavice /ochranný oděv  /ochranné 

brýle /obličejový štít, dýchací masku v nevětraných 

prostorách. 

 

Onačení : Varování 

 

Zdraví škodlivý při vdechování 

Zdraví škodlivý při požití 

Dráždí kůži 

Způsobuje vážné podráždění očí 

 

 Není nebezpečnou věcí pro přepravu 

 

 

Distributor:  Urban Clean s.r.o.  Příkop 843/4 Brno 602 00 
tel: 734746502, email: urban@urbanclean.cz, www.urbanclean.cz


