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AGS 3+ ŻEL | mocny środek
do usuwania graffiti z
powierzchni gładkich i
porowatych
Cena brutto

82,66 zł

Cena netto

67,20 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

3650

Producent

Trion Tensid AB

Opis produktu
AGS 3+ ŻEL jest zagęszczonym, wysoce skutecznym środkiem do usuwania graffiti stosowany zarówno na powierzchniach
porowatych, jak i gładkich. Rozpuszcza graffiti w sprayu, trwałe markery oraz bitumiczne spraye antykorozyjne na bazie ropy
naftowej.
AGS 3+ ŻEL może być stosowany na następujących powierzchniach:

powierzchnie porowate: beton, cegła, granit, marmur, wapień, piaskowiec, łupek, powierzchnie malowane farbą
nieorganiczną.
powierzchnie gładkie: metal, impregnowane drewno, klinkier, cegła szkliwiona, szkło.
INSTRUKCJA UŻYCIA
Usuwanie graffiti
Nałożyć AGS 3+ ŻEL za pomocą pędzla lub natrysku bezpowietrznego. Dokładnie rozprowadzić po powierzchni. Co jakiś czas
można wzruszyć nałożony żel za pomocą miękkiej szczotki. Czynność należy wykonać delikatnie obserwując reakcję podłoża.
Pozostawić środek na czyszczonej powierzchni aż graffiti się rozpuści (20 minut - 4 godziny). Nie dopuścić do wyschnięcia
preparatu na powierzchni. Przy niskich temperaturach czas może się wydłużyć. Spłukać gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem
(90°C, 150 barów). Dysza lancy powinna wynosić 15 - 25 stopni, a przepływ wody powinien wynosić 15 do 20 litrów / minutę.
Jeśli pozostaną cienie pigmentowe, należy użyć AGS 60 lub AGS 65.
Uwaga!
Do powierzchni metalowych nie stosować do wysokiego ciśnienia. Zamiast tego użyć gąbki lub szmatki i spłukać ciepłą wodą.
Dozowanie
Użyj jako koncentratu.
Zużycie
0,5 - 1,0 ltr / m²

Produkt posiada dodatkowe opcje:
pojemność opakowania: 1 L , 5 L , 10 L , 20 L

Sprzedaż opakowanie dostawa
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Jednostką sprzedaży jest litr. Produkt sprzedawany jest w opakowaniach o pojemności 5 litrów. Pokrywamy koszty dostawy
przy zamówieniach powyżej 30 litrów.
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