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            Niniejsze opracowanie stanowi naszą własność intelektualną. Bez pisemnej zgody jego treść nie może być kopiowana w całości, części, formie przeredagowanej, 
            pod rygorem naruszenia praw autorskich w myśl Ustawy o ochronie własności intelektualnej z dnia 4 Lutego 1994r, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. 

 
OGÓLNE INFORMACJE 
 

Przed użyciem środka, należy go zawsze starannie wymieszać!  
 

 Aplikacja – produkt można użyć w koncentracie lub roztworze  
w zależności od rodzaju i intensywności zabrudzeń.                            
Przy usuwaniu drobin asfaltu, plam po owadach i odchodach 
stosuje się w roztwór 1 części koncentratu na 1-2 części wody, 
a w bardzo trudnych sytuacjach koncentratu. Przy bieżącym 
myciu pojazdów może być rozcieńczony w stosunku 1-100, 
natomiast w celu nadania efekt połysku i perlenia 1 do 200.                
 

 Zasada działania - TCS 1110 Vehicle Cleaner rozpuszcza 
zabrudzenia w czasie od 5 do 15 minut od naniesienia.                                 
Jest to uzależnione od rodzaju i stopnia zabrudzenia oraz     
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.                   
Do spłukiwania rozpuszczonych zabrudzeń najlepiej użyć  
ciepłej wody (50-70 0C) która zdecydowanie polepsza efekt.             
 

Usuwanie asfaltu, resztek owadów i odchodów   
 

 Metoda użycia – roztwór środka z wodą w stosunku 1 do 1-2 
lub koncentrat nanieść równomiernie atomizerem lub mikro-fibrą 
i utrzymywać na powierzchni przez około 5-15 minut. W tym 
czasie nie dopuścić do wyschnięcia i na bieżąco rozcierać obszar 
zabrudzenia za pomocą mikro-fibry lub miękkiej szczotki.                             
Uwaga – należy unikać pracy podczas dużego nasłonecznienia, 
które stwarza ryzyko przedwczesnego wysychania środka!                                                               
Po rozpuszczeniu zabrudzeń należy je zmyć przy użyciu ciepłej 
wody lub najlepiej myjki ciśnieniowej o temperaturze 50-700C.                                                                         
W razie potrzeby proces należy powtórzyć, stosując koncentrat, 
a po zakończeniu powierzchnię bardzo starannie spłukać wodą.  
 

Czyszczenie bieżące pojazdów 
 

 Metoda użycia – najpierw należy zmyć z pojazdu wszelkie luźne  
i sypkie zabrudzenia przy użyciu myjki ciśnieniowej, a następnie 
roztwór środka z wodą (w proporcji 1-100) nanieść równomiernie 
przy użyciu miękkiej szczotki lub natryskowo na fragmenty lub 
całą powierzchnię pojazdu i utrzymać na mokro przez ok. 5 min.                
W tym czasie nie dopuścić do wyschnięcia, a po chwili na bieżąco 
rozcierać za pomocą mikro-fibry lub miękkiej szczotki. 
Uwaga – należy unikać pracy podczas dużego nasłonecznienia, 
lub czyścić wtedy oddzielnie poszczególne elementy pojazdu!                                                               
Odspojone zabrudzenia należy zmyć przy użyciu najlepiej ciepłej 
wody (50-700C) i najlepiej przy zastosowaniu myjki ciśnieniowej, 
a w ostateczności za pomocą bieżącej wody z szlaucha.                                                                    
Uwaga – zaleca się aby zmywanie wykonać od dołu do góry 
pojazdu, gdyż metoda z góry na dół powoduje przedwczesne 
przerwanie reakcji chemicznej wskutek spływającej wody i bywa 
przyczyną nierównomiernego efektu! W razie potrzeby zabieg 
powtórzyć, a na koniec bardzo starannie spłukać wodą z góry      
na dół i pozostawić do wyschnięcia. Aby uniknąć zacieków na 
szybach, zaleca się ich wytarcie na sucho.                   
Uwaga – w sytuacji gdy po umyciu pojazdu, aluminiowe felgi 
wymagają oczyszczenia z trudnych osadów można to wykonać 
stosując środki BPS 7319 lub Alron - Aluminium Cleaner. 
 

Nabłyszczanie na wysoki połysk i efekt perlenia wody 
 

 Metoda użycia – roztwór środka z wodą w proporcji 1 do 200 
nanieść natryskowo na powierzchnię pojazdu lub poszczególne 
elementy (podczas słońca) i wytrzeć na sucho mikro-fibrą.                                                                 

 
ZUŻYCIE – przybliżone wartości 
 

 0,08 litra/m2 na 1 aplikację koncentratu 
 0,04 litra/m2 na 1 aplikację roztworu z wodą w stosunku 1-1 
 0,02 litra/m2 na 1 aplikację roztworu z wodą w stosunku 1-2 
 0,0008 litra/m2 na 1 aplikację roztworu z wodą w stosunku 1-100 
 0,0004 litra/m2 na 1 aplikację roztworu z wodą w stosunku 1-200 
 

W różnych przypadkach zużycie może być mniejsze lub większe … 
 

DANE TECHNICZNE  
 

 Postać: płyn  
 pH = 9,5 
 Zapach: brak 

 

PRZECHOWYWANIE i TRWAŁOŚĆ 
 

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

ŚRODKI OCHRONY BHP  
 

Używać standardowej odzież ochronnej, w tym podczas 
nanoszenia środka okularów i rękawic nitrylowych, a przy 
spłukiwaniu pod ciśnieniem osłony oczu i twarzy np. przyłbicy. 
 

OZNAKOWANIE                        PRODUCENT  
 

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

 

Działa żrąco/drażniąco w kontakcie ze skórą, niebezpieczny dla oczu!    
Unikać 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 czyszczenia wszystkich typów pojazdów: taboru kolejowego, tramwajów, samochodów osobowych i ciężarowych, motocykli itp..  
Służy do usuwania bieżących zabrudzeń komunikacyjnych ale również drobin asfaltu oraz uporczywych pozostałości po owadach i odchodach.  
Nowoczesna i ekologiczna formuła umożliwia bardzo szybką biodegradację środka, a jego bardzo wysoki poziom rozcieńczalności pozwala na                
szerokie zastosowanie zarówno do likwidowania trudnych i bieżących zabrudzeń oraz nadaniu powierzchni po czyszczeniu wysokiego połysku.  
Przeznaczony jest również do usuwania smaru i oleju z silników, przekładni, maszyn i narzędzi oraz bieżącego odtłuszczania tych elementów.  
Współpracuje z innymi produktami TCS 1 Vehicle Cleaner, Rail Cleaner, Reno 12 i 14. AGS 221, 5 SR. BPS 7319. Alron Aluminium Cleaner.  


