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AGS 221 GEL brukes til graffitifjerning, hovedsakelig på slette, industrimalte overflater. Kan også 
brukes på porøse overflater. Kan brukes både inne og ute. Er raskt biologisk nedbrytbar ifølge 
OECD-test 302 B. 
 
AGS 221 GEL brukes til graffiti- og malingsfjerning på slette, industrimalte overflater som tog, busser, biler og 
metallkledte fasader og konstruksjoner. Kan også brukes på porøse overflater. 
 
SLIK GJØR DU DET: 
Graffitifjerning på slette overflater 
Påfør et tykt lag AGS 221 GEL på graffitien med pensel, og vent 3-4 minutter. Bearbeid deretter hele 
overflaten med pensel, og vent til graffitien/malingen er oppløst. Skyll av med varmt vann under høytrykk (70-
90 °C, 100-150 bar). Munnstykkets spredningsvinkel bør være 15 °-25 ° og vannstrømmen ca. 20 liter i 
minuttet. Ved behov påføres et nytt lag. Følg instruksjonene. 
 
Graffitifjerning på porøse overflater 
Påfør AGS 221 GEL med pensel, sprøyteutstyr uten luft eller børste. Arbeid middelet ordentlig inn i overflaten. 
La det virke til graffitien er oppløst, ca. 20 minutter til 4 timer. Skyll av med varmt vann under høytrykk (70-
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. 

Dosering 

Brukes konsentrert. 
 
Forbruk 
0.3 - 1.0 liter/m². 

 
Tekniske data 

• Brun/gul farge. Fargen kan variere.  
• Leveres i 5-litersdunk eller 20-liters 

plastbøtte. 
• Spesifikk vekt: 1,05 kg/liter. 
• Svak løsemiddellukt. 
• Inneholder gamma-butyrolakton. 

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

Verneutstyr 
Beskyttelseshansker og beskyttelsesbriller. 
 
Merking 

 
Irriterende 
 
Irriterer øynene 
 
Ikke klassifisert som farlig gods ved transport på 
vei eller jernbane. 
 

 

 
 


