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AGS 7 er en spesielt utviklet skyggefjerner for vanskelige pigmentskygger fra tusj- og anilinmerker. 
Hovedsakelig for bruk på porøse overflater ute.  
 
AGS 7 er en skyggefjerner i pastøs form som bleker vanskelige pigmentskygger fra tusj- og anilinmerker. 
AGS 7 kan brukes på de fleste lyse, porøse overflater inne. Ved usikkerhet om bleking bør det alltid gjøres en 
prøve på en liten overflate. 
  
SLIK GJØR DU DET: 
Påfør AGS 7 på overflaten i et tykt lag. Ved lang virketid på over 12 timer kan det være praktisk å legge over 
plast slik at stoffet ikke tørker inn. Dette gjelder også for overflater som er svært absorberende.  
Virketiden kan variere fra 4 timer til flere døgn. Skyll deretter med lunkent eller varmt vann. Tilpass trykket 
etter underlaget. OBS! MÅ IKKE BLANDES MED SYRE, KAN AVGI GIFTIGE GASSER! 
 
Dosering 
Brukes som konsentrat. OBS! RIST DUNKEN FØR BRUK. KORT HOLDBARHET. 
 
Forbruk 
Ca. 1 liter/m². 

 
 
Tekniske data 

• Pastalignende, pseudoplastisk konsistens. 
• Leveres i 5-litersdunk. 
• Spesifikk vekt ca. 1,1 kg/liter. 
• Karakteristisk lukt av klor. 
• Inneholder natriumhypokloritt, 

kaliumhydroksid. 
 
Oppbevaring 
Oppbevares i lukket originalbeholder. 
 
Holdbarhet  
Ca. 3-6 måneder i uåpnet forpakning. 
 

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

 
IRRITERENDE 
 
Utvikler giftig gass i kontakt med syre. 
Irriterer øyne og hud. 
 
Ikke klassifisert som farlig gods ved transport på vei 
eller jernbane. 

 
 


