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porøse overflater  
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AGS 5 SR HAWK er en spesielt utviklet graffitifjerner for vanskelige tusj- og anilinmerker. Løser 
også opp fersk spraymaling. Brukes både inne og ute.  
 
AGS 5 SR HAWK løser effektivt opp vanskelige tusj- og anilinmerker. Løser også opp sprayfarger. 
AGS 5 SR HAWK kan brukes på de fleste overflater: harde, malte overflater, porøse overflater, galvaniserte 
overflater.  
AGS 5 SR HAWK har vist seg å være svært effektiv til oppløsing av anilinfarger. 
 
SLIK GJØR DU DET: 
Harde, ikke-absorberende overflater:  
Påfør AGS 5 SR HAWK på en ren klut. Tørk bort graffitien. Arbeid innover mot graffitien for å unngå 
utsmøring. La AGS 5 SR HAWK virke noen minutter før avtørking ved vanskelige tilfeller. For å unngå 
kjemikalierester på overflaten kan du nøytralisere med vann eller et mildt rengjøringsmiddel. 
 
Porøse overflater ved fersk graffiti: Påfør AGS 5 SR HAWK med lavtrykkssprøyte, la virke noen minutter, skyll 
av med varmt vann under høytrykk (ca. 90 °C og trykk avhengig av overflaten). 
 
Alternativ: Påfør AGS 5 SR HAWK med lavtrykkssprøyte, la virke noen minutter, påfør AGS 3+, lå virke til 
graffitien er løst opp, skyll av med varmt vann under høytrykk (ca. 90 °C og trykk avhengig av overflaten). 
 
Ved usikkerhet: Foreta alltid en prøve på en liten del av overflaten. 
 
Dosering 
Brukes som konsentrat. 
 
Forbruk 
0,1-0,3 liter/m². 

 
 
Tekniske data 

• Tyntflytende, brun væske. 
• Leveres i 5-litersdunk. 
• Spesifikk vekt: 0,95 kg/liter. 
• Flammepunkt > 61°. 
• Svak lukt av lime og løsemiddel. 
• Inneholder 2-butoxyethoxy,  

kaliumhydroksid, n-metylpyrrolidon, 
fuktbehandlet destillat, ethanol, 
limeparfyme. 

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

Verneutstyr 
Beskyttelseshansker og vernebriller. Bruk 
beskyttelsesmaske i dårlig ventilerte rom.  
 
Merking 

 
HELSESKADELIG 
Farlig ved svelging. Irriterer luftveiene og 
huden. Fare for alvorlige øyeskader. 
 
Ikke klassifisert som farlig gods ved transport på vei 
eller jernbane. 

 
 


