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AGS 7

ARTNR: 3631 | SKUGGBORTTAGARE
AGS 7 är en speciellt framtagen skuggborttagare för besvärliga pigment skuggor från tusch- och
anilinklotter. För både inom- och utomhusbruk på främst porösa ytor.
AGS 7 är en skuggborttagare i pastös form som bleker ned
besvärliga pigmentskuggor från tusch- och anilinklotter. Kan även
bleka ned skuggor efter sprayklotter.
AGS 7 kan användas på de flesta ljusa porösa ytor.
Vid osäkerhet om blekning: gör alltid ett prov på en liten yta.
AGS 7 skall användas med försiktighet på metaller då dessa kan
angripas.

SÅ HÄR GÖR DU:

Applicera AGS 7 på ytan i ett tjockt lager. Vid lång verkningstid
över 12 timmar kan det vara lämpligt att lägga över plast så
att medlet inte torkar in Detta gäller även ytor som är väldigt
absorberande. Verkningstiden kan variera från 4 timmar till 1
vecka. Skölj därefter med ljummet eller varmt vatten. Anpassa
tryck efter underlag.
OBS! FÅR EJ BLANDAS MED SYROR, KAN AVGE GIFTIGA GASER!
Dosering
Använd som koncentrat.
OBS! SKAKA OM DUNKEN FÖRE ANVÄNDNING.
Åtgång
Ca 1 liter/m².
Teknisk data
•
Pastaliknade, pseudoplastisk konsistens.
•
Emballage: 5 liters blå plastdunk.
•
Densitet: ca 1,1 kg/liter.
•
Karakteristisk doft av klor.
•
Innehåller Natriumhypoklorit, kaliumhydroxid.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.
Hållbarhet
Begränsad hållbarhet.
Ca 6 månader i oöppnad förpackning.
Skyddsutrustning
Skyddshandskar och skyddsglasögon. Använd
skyddsmask i dåligt ventilerade rum.
Märkning: Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Farligt Gods enligt ADR.
UN 1791, Hypokloritlösning
Klass: 8 PG: III
Se info i SDB.

Uppdaterad: 2019-05-22

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan
ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

