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1-komponents permanent graffitibeskyttelse med polysilazan. Hindrer effektivt at tusj og anilin- og 
spraygraffiti trenger inn i overflaten. Øker livslengden til underliggende maling. Lang holdbarhet. 
 
AGS TutoProm er en svært effektiv permanent 1-komponentbeskyttelse mot graffiti. Består av en 
polysilazan/nitrogensammensetning som gir en svært hard binding til overflaten. Hindrer effektivt at tusj og 
spraygraffiti trenger inn i overflaten. AGS TutoProm motstår de fleste anilinfarger som har vist seg å være 
vanskelige å fjerne. AGS TutoProm gir matte overflater en frisk og blank glød. 
AGS TutoProm kan påføres de fleste harde yter som lakket metall (busser, tog, billettmaskiner, postkasser) 
aluminium, galvanisert metall, plast og trafikkskilt. 
AGS TutoProm må ikke påføres porøse overflaterute. 
 
SLIK GJØR DU DET: 
Rengjør først overflaten nøye for å fjerne graffiti og annen forurensning som trafikkstøv, voks, olje, 
malingsrester o.l. Overflater som ikke skal behandles, bør dekkes til. Påfør AGS TutoProm med vaskepels eller 
en fille på mindre områder. Påføres i ett tynt lag. På matte overflater eller overflater som absorberer bør det 
påføres et litt tykkere lag. Støvtørr etter ca. 1-2 timer. For full motstandskraft mot graffiti kreves herding på 
ca. 7 døgn, men den tåler graffiti allerede etter 1 døgn. Påførings- og overflatetemperatur må være mellom +5 
- +30 °C. Den relative luftfuktigheten bør ikke overstige 80 %. Ikke påfør i direkte sollys. 
OBS! Ved for tykk påføring er det fare for at beskyttelsen kan krakelere. 
 
Graffitifjerning på AGS TutoProm 
Bruk en mild graffitifjerner, for eksempel AGS 560 eller AGS 221 Tynn, ved graffitifjerning. På mindre 
områder kan man bruke en klut. Etterskyll med vann. På større områder brukes høytrykk på ca. 50-100 bar 
med en temperatur på ca. 50-60 °C. Arbeid alltid nedenfra og opp. Ved vanskelig graffiti kan AGS 5 SR brukes 
i tillegg. 
OBS! AGS 5 SR må brukes med forsiktighet fordi AGS TutoProm kan skades ved gjentatt bruk. 
 
Dosering 
Brukes som konsentrat. 
 
Forbruk 
På harde og blanke ikke-sugende overflater holder 1 liter AGS TutoProm til ca. 60-80 m². 
På matte og litt mer sugende overflater holder 1 liter AGS TutoProm til ca. 40-50 m². 
 
Tekniske data 

• Fargeløs væske. 
• Leveres i 1- eller 5-liters metallemballasje. 
• Ammoniakklignende lukt. 
• Flammepunkt 7 °C. 
• Inneholder 3-(trietoxisilyl)-1-propanamin. 

 
Oppbevaring 
Oppbevares i lukket originalbeholder.   
 
Holdbarhet 
Ca. 12 måneder i uåpnet forpakning.  
 

Verneutstyr 
Bruk beskyttelseshansker og vernebriller. Bruk 
beskyttelsesmaske i lukkede rom. 
 
Merking 

 
ETSENDE           
BRANNFARLIG 
FARLIG VED SVELGING 
 
Farlig gods ifølge ADR. 
Se sikkerhetsdataark for å få mer informasjon. 

 


