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Brukes til fjerning av "restskygger" i forbindelse med graffitifjerning. Lett fortykket for å øke 
virketiden.  Brukes ute. Brukes hovedsakelig på porøse overflater. Raskt biologisk nedbrytbar.  
 
AGS 65 fjerner "restskygger" i forbindelse med graffitifjerning. 
AGS 65 er lett fortykket for å henge igjen på overflaten og øke virketiden. 
AGS 65 brukes på følgende materiale: granitt, gneis, kalkstein, betong, klinkefliser, glasert tegl, behandlet 
marmor og tre samt ikke-organisk maling. 
AGS 65 må ikke brukes på myke metaller som aluminium. 
 
SLIK GJØR DU DET: 

• Påfør AGS 65 på våt overflate med pensel eller børste.  
• La virke ca. 5-30 minutter, eller til graffitien er oppløst.  
• Skyll av med varmt vann under høytrykk (90 °C, 150 bar eller tilpass til overflatens beskaffenhet). 

Munnstykkets spredningsvinkel bør være 15 °-25 ° og vannstrømmen ca. 20 liter i minuttet. 
 
OBS! På metalloverflater kan effekten reduseres hvis det brukes for høyt trykk. Her kan skylling og 
behandling med svamp eller klut være bedre enn høytrykksspyling. Gjenta behandlingen hvis det 
fremdeles finnes skyggerester. 
 
Dosering 
Brukes konsentrert. 
 
Forbruk 
0,2 - 0,5 liter/m². 
 
Tekniske data 

• Gulbrun, tyktflytende væske. 
•  Leveres i 5- eller 25-litersdunk. 
• Spesifikk vekt: 1,06 kg/liter. 
• Stikkende lukt. 
• pH-verdi ca. 14. 
• Inneholder kaliumhydroksid. 

 
Oppbevaring 
Oppbevares i lukket originalbeholder. 
 
Holdbarhet 
Ca. 24 måneder i uåpnet forpakning. 
 
 

 

Verneutstyr 
Ekstra forsiktighet må utøves. AGS 65 er  
sterkt ETSENDE. Bruk vernebriller, 
beskyttelseshansker og beskyttelsesklær! Ved sprut i 
øynene skylles det straks grundig med mye vann, og 
lege eller sykehus kontaktes. Ved sprut på huden 
skylles det straks med mye vann. 
 
Merking 

 
STERKT ETSENDE 
 
Farlig gods ifølge ADR. 
UN:1814 KALIUMHYDROKSIDLØSNING    
Klasse: 8 PG: II 

 


