
P R O D U K T I N F O R M A S J O N 
 

 

AGS 560 
Artnr: 3653 

Graffitifjerner for pleksiglass 
og andre ømtålige overflater.  

 

Oppdatert: 2007-08-15 

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB  
gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet. 
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AGS 560 brukes hovedsakelig til graffitifjerning på overflater som: pleksiglass og plast samt malte 
og andre ømtålige overflater. Brukes både inne og ute. Er raskt biologisk nedbrytbar. 
 
AGS 560 er spesielt utviklet for graffiti på pleksiglass. Fjerner effektivt tusj og tectylgraffiti uten å skade 
pleksiglasset. 
AGS 560 fungerer også på andre malte og ømtålige overflater. 
AGS 560 tar også spraygraffiti, men med litt lenger virketid. 
Vi anbefaler imidlertid at det utføres en prøve på en liten del av overflaten.  
 
SLIK GJØR DU DET: 
Ta AGS 560 på en ren papir- eller nylonklut og tørk bort graffitien. Vend kluten/papiret ofte slik at du alltid 
bruker en ren overflate. Unngå å dra oppløst graffiti rundt. Av og til blir det liggende en fet hinne etter 
fjerningen. Denne fjernes med en tørr klut. Oppløsningsprosessen avbrytes enkelt ved å påføre vann på 
graffitifjerneren. Hvis det er nødvendig med ekstra hurtig tørking, kan det etterskylles med vinduspussemiddel 
som inneholder isopropanol. 
 
Dosering 
Brukes som konsentrat. 
 
Forbruk 
0,2 - 0,5 liter/m². 
 

 
Tekniske data 

• Klar, tyntflytende væske. 
• Leveres i 5-litersdunk eller 1-litersflaske. 
• Spesifikk vekt: 0.92 kg/liter. 
• Flammepunkt > 61 °C. 
• Inneholder 2- (2-butoxyethoxy) ethanol. 

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

Verneutstyr 
Beskyttelseshansker og vernebriller. 
 
Merking 

 
Irriterer øyne og hud.  
 
Ikke klassifisert som farlig gods ved transport på vei 
eller jernbane. 

 
 


