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            Niniejsze opracowanie stanowi naszą własność intelektualną. Bez pisemnej zgody jego treść nie może być kopiowana w całości, części, formie przeredagowanej, 
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OGÓLNE INFORMACJE 
 

Przed użyciem środka, należy go zawsze starannie wymieszać 
oraz wykonać próbną aplikację w celu oceny reakcji z podłożem!  

 

 Aplikacja – produkt stosuje się wyłącznie w koncentracie!              
Ze względu na specyficzne tj. „punktowe” zabrudzenia gumą             
do żucia, najwygodniejszym sposobem nanoszenia środka jest 
metoda natryskowa, przy zastosowaniu ręcznego atomizera.               
 

 Zasada działania - TCS Chewing Gum Remover rozpuszcza 
gumę do żucia w czasie od 10-20 minut i jest to uzależnione 
przede wszystkim od temperatury otoczenia w myśl zasady 
„chemia lubi ciepło” co oznacza w praktyce, że:                                                                                     
- im cieplej, tym szybciej następuje oczekiwany efekt,                
- im chłodniej, tym proces ten jest znacznie wydłużony.              
  

Metoda użycia    
 

 Przed naniesieniem TCS Chewing Gum Remover zaleca się 
usunąć szpachlą wierzchnie warstwy gum do żucia, co nie jest  
konieczne, ale zdecydowanie przyspiesza proces czyszczenia …           
 

 Nanieść koncentrat na suchą powierzchnię za pomocą atomizera 
i pozostawić na około 5-10 minut. W tym czasie nie dopuścić do 
wyschnięcia środka, dlatego należy unikać pracy przy dużym  
nasłonecznieniu lub przeprowadzić czyszczenie najlepiej nocą,  
co zwykle zdecydowanie ułatwia dostęp do powierzchni.                            
W ostateczności prace prowadzić na optymalnych fragmentach  
powierzchni dostosowanych do danych warunków pogodowych. 
W razie konieczności środek nanosić ponownie! 
 

 Następnie, aby wstępnie rozmiękczyć i odspoić gumę, należy 
rozetrzeć obszar zabrudzenia przy użyciu twardej szczotki                     
i ponownie nanieść środek na około 5-10 minut.  
 

 W między czasie kontrolować na bieżąco stopień rozpuszczenia 
gum, a po wyraźnym rozmiękczeniu kontynuować rozcieranie               
i odspajanie od podłoża za pomocą twardej szczotki, dbając na 
bieżąco, aby obszar roboczy był zwilżany środkiem.  
 

 Resztki rozpuszczonej gumy najlepiej zmyć przy zastosowaniu 
myjki ciśnieniowej, ewentualnie szlaucha lub za pomocą szczotki 
moczonej na bieżąco w wodzie. Do zmywania zaleca się użycie 
ciepłej wody, która zdecydowanie polepsza efekt czyszczenia … 
                                             

Środki pomocnicze  
 

 Ze względu na fakt, że usuwanie gum odbywa się punktowo, 
zazwyczaj w miejscach ich usunięcia powierzchnia jest czysta, 
natomiast pozostałe jej obszary pokryte są warstwą zabrudzeń 
komunikacyjno-atmosferycznych. Do zmycia tych zabrudzeń,           
a przez to ujednolicenia powierzchni można użyć TCS Reno 12. 
 

 W sytuacji, gdy oprócz w/w czyszczenia powierzchnia wymaga 
również usunięcia tłustych zabrudzeń np. po spożywczych lub 
plam oleju samochodowego, zastosować można dwa produkty 
BPS 7425 oraz TCS Reno 14.    

 

 Ponadto, w razie potrzeby usunięcia śladów po oponach 
samochodowych można wykorzystać preparat AGS 27.  
                                                                                                

 

 

 
ZUŻYCIE – przybliżone wartości 
 

 od 0,1 do 0,3 litra/1m2 w zależności od stopnia zabrudzenia  
 

W różnych przypadkach zużycie może być mniejsze lub większe … 
 

DANE TECHNICZNE  
 

 Postać: płyn 
 pH = ~ 7 
 Zapach: słaby (rozpuszczalnika) 

 

PRZECHOWYWANIE i TRWAŁOŚĆ 
 

Przechowywać w temperaturze dodatniej, w oryginalnym, 
zamkniętym opakowaniu, chroniąc przed nadmiernym nagrzaniem! 
Trwałość użytkowa 24 mc. 
 

ŚRODKI OCHRONY BHP  
 

Zawsze używać odzieży ochronnej: okularów, rękawic nitrylowych,                
a w zamkniętych pomieszczeniach stosować maskę. Natomiast przy 
spłukiwaniu pod ciśnieniem użyć osłony oczu i twarzy np. przyłbice! 
 

OZNAKOWANIE                        PRODUCENT  
 

Produkt nie podlega TRION TENSID AB 
regulacji przepisom   Uppsala, Szwecja 
transportowym ADR. www.trion.se       

 

Działa drażniąco na drogi oddechowe, skórę i oczy!     
Unikać wdychania oparów środka i zanieczyszczenia skóry i oczu! 
      

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  
 

Szczegółowe informacje na temat danych technicznych, toksykolo-
gicznych, oceny wpływu dla zdrowia, środowiska, transportu             
i przechowywania znajdują się w karcie charakterystyki CLP. 
 

WSKAZÓWKA  
 

Ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

GWARANTOWANE DORADZTWO TECHNICZNE  
 

Zapewniamy praktyczne doradztwo techniczne na etapie doboru 
produktu, norm zużycia, podczas jego stosowania i eksploatacji. 
 Tel +48 033/ 816 80 80, 816 48 48, Fax wew. nr 9 
 GSM 602 29 34 86, 602 33 40 70, 602 729 064, 692 676 403 
 e-mail: biuro@ags.info.pl website: www.ags.info.pl 
Ponadto, oferujemy szkolenia z całego zakresu systemu TCS®                    
oraz tematyczne porady instruktażowe na miejscu prac. 
 

UWAGI OGÓLNE  
 

Niniejsza INSTRUKCJA TECHNICZNA z dnia 30.03.2020r  
zastępuje wcześniejsze i jest sporządzona na podstawie naszej 
aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy  
użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby,              
w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadzą do 
optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za właściwe 
zastosowanie produktu. Nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań  
i sposób użycia naszych wyrobów, dlatego z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora. 

Środek do usuwania gum do żucia z powierzchni placów i chodników, wykonanych z kostki brukowej, betonowych płyt, granitu, asfaltu itp..  
Stosowany zarówno do likwidacji świeżych zabrudzeń gumą ale również jej resztek, głęboko wtartych w chłonne podłoża jak np. piaskowiec. 
Bywa też wykorzystywany do usuwania zabrudzeń gumą z innych materiałów, w tym tekstylnych np. z ubrań, tapicerki samochodowej oraz  
meblowej, jednak w takich przypadkach wymaga każdorazowo przeprowadzenia próbnej aplikacji, w celu oceny reakcji środka z materiałem!  
Produkt działa stosunkowo szybko i jest prawie bezwonny, a jego nowoczesna, chemiczna formuła pozwala na bardzo szybką biodegradację.  
W zakresie czyszczenia posadzek i chodników środek współpracuje z innymi produktami tj. TCS Reno 12, Reno 14. BPS 7425 oraz AGS 27.    


