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BPS 3550 powłoka konserwacyjno-renowacyjna – transparentny połysk   
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                                                Niniejsze opracowanie stanowi naszą własność intelektualną i bez uprzedniej, pisemnej zgody jego treść nie może być wykorzystywana, kopiowana w całości lub też części,  
                                                w 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.                                                                           

 

PRZYGOTOWANIA - każdorazowo przeczytaj instrukcję!  
Przed naniesieniem powłoki, powierzchnię należy wyczyścić          
z wszelkich zabrudzeń i bardzo dokładnie wysuszyć, eliminując 
każdą postać wilgoci, gdyż jej kontakt z powłoką powoduje 
trwałe rozbielenie i konieczność powtórzenia całego zabiegu.  
Struktura pokrywanego materiału powinna być stabilna,  
bez odspojonego lakieru i innych luźnych frakcji.  
Przed samym nanoszeniem powłoki, powierzchnię należy 
odtłuścić przy użyciu Izopropanolu i odczekać aż odparuje.  
Obszary powierzchni, które nie będą zabezpieczane, należy 
osłonić przed przypadkowym pokryciem.  
Temperatura otoczenia podczas nakładania i wysychania 
powłoki nie może być niższa niż 10 0 C.  
Ze względu na absolutny brak tolerancji powłoki z wodą, 
również wilgotność powietrza musi być na poziomie ok. 70%.  
UWAGA: optymalna temperatura otoczenia to 15-25 0 C.  
• przy temperaturach poniżej 100 C powłoka nie ulega 

odpowiedniemu sieciowaniu i może być nie stabilna. 
 

• przy temperaturach powyżej 250 C powłoka ma tendencję to 
znacznie wydłużonego czasu schnięcia, co nie jest zalecane 
ze względu na ryzyko jej zapylenia przez lotne zabrudzenia. 

 

Ze względu na tendencję produktu do szybkiego 
odparowywania, zaleca się na bieżąco zamykać opakowanie! 

ŚRODKI OCHRONY BHP  
Podczas aplikacji produktu należy bezwzględnie używać:                         
• standardowej odzież ochronnej  
• rękawic nitrylowych 
• okularów ochronnych 
• maski pełno-twarzowej typu A podczas prac wewnątrz 
• zapewnić skuteczną wentylację pomieszczeń 

NAKŁADANIE   
Produkt stosowany w koncentracie – NIE ROZCIEŃCZAĆ! 
UWAGA: z uwagi na specyficzne właściwości produktu,  
który w płynnej postaci można porównać do mocno 
gazowanego napoju, nie należy go w żaden sposób mieszać 
lub wstrząsać, ponieważ może to spowodować jego gwałtowne 
uwolnienie z opakowania, stwarzające ryzyko dla użytkownika.  
Produkt można nanosić przy użyciu wałka do lakierów lub 
ściereczki z mikro-fibry, którą mocuję się na indywidulanie 
wykonanym przyrządzie (np. ściągacz do mycia szyb) 
dostosowanym wielkością do kształtu pokrywanej powierzchni. 
Ze względu na wyjątkowe właściwości antyadhezyjne, produkt 
nakłada się ZAWSZE jedną, cienką warstwą, ponieważ kolejne 
warstwy nie przylegają do siebie. Powłokę należy nanosić w 
nieprzerwanym cyklu roboczym, na całym obszarze-fragmencie 
powierzchni łącząc mokre z mokrym, ponieważ przerwanie 
procesu spowoduje wyraźnie widoczną granice styku warstw. 
Należy przy tym zachować szczególną staranność, tak aby 
nanieść powłokę równomiernie i jednolicie, bez konieczności 
poprawiania jej struktury. Ewentualne poprawki na danym 
fragmencie należy przeprowadzić natychmiast po nałożeniu, 
gdyż powłoka bardzo szybko odparowuje, stając się kleista,              
co uniemożliwia wykonanie korekty już po kilku minutach. 
Zaniedbanie tego może spowodować konieczność usunięcia 
powłoki przy użyciu AGS 5 SR żel i jej powtórnej aplikacji.  

ZUŻYCIE               
Produkt nanosić cienką warstwą, grubości ok. 4-6 mikronów, 
zużywając na 1 m2 nie mniej i nie więcej jak 0,014 - 0,02 litra 
(14-20 ml) co pozwala na wykonanie 50-70 m2 powłoki z 1 litra. 

CZAS SCHNIĘCIA  
Powłoka staje się pyło-sucha po ok. 1 godzinie, wysycha po ok. 
3 godzinach, a jej pełne utwardzenie następuje po 7 dniach. 

 

WYGLĄD NA POWIERZCHNI  
Powłoka nadaje powierzchni efekt wyraźnego połysku.  
Niektóre materiały mogą nabrać ciemniejszego odcienia, 
dlatego zaleca się wykonanie próbnej aplikacji do oceny.  

CZYSZCZENIE NARZĘDZI  
Narzędzia nie nadają się do ponownego użycia.  

SERWISOWANIE POWŁOKI    
Do czyszczenia powłoki z bieżących zabrudzeń można stosować 
TCS 25 rozcieńczony w stosunku 1 do 10 lub inny dowolny 
detergent o neutralnym odczynie pH.  
Powierzchnię pokrytą powłoką BPS 3550 można czyścić 
również przy pomocy myjki ciśnieniowej, stosując wodę                   
o temperaturze max. 40 0 C i ciśnieniu max. 50 bar.  
Większe ciśnienie i temperatura mogą uszkodzić powłokę.  
Do usuwania graffiti z powłoki stosować AGS 560 lub AGS 221, 
zgodnie z instrukcją ich użycia. Naklejki lub plakaty usuwa się 
poprzez ich oderwanie lub przy pomocy myjki ciśnieniowej.  

DANE TECHNICZNE  
• Bezbarwna oleista ciecz. 
• Dostarczany w 1 i 5 litrowych blaszanych pojemnikach. 
• Zapach amoniaku 
• Masa właściwa: 0,97 kg/litr 

PRZECHOWYWANIE i TRWAŁOŚĆ 
Trwałość 12 mc, przy przechowywaniu w oryginalnym, 
zamkniętym opakowaniu, w temperaturze dodatniej. 

OZNAKOWANIE  
PRODUKT ŻRĄCY, ŁATWOPALNY, SZKODLIWY W PRZYPADKU 
SPOŻYCIA. UNIKAĆ ZNIECZYSZCZENIA OCZU I SKÓRY! 
 

Produkt jest klasyfikowany            
jako niebezpieczny                                          
w rozumieniu przepisów   
transportowych ADR.  
UN: 2924 Klasa: 3+8   
Grupa Pakowania: II 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  
Szczegółowe informacje na temat oceny szkodliwości produktu, 
wpływu dla zdrowia i środowiska, dane toksykologiczne, warunki 
transportu i przechowywania znajdują się w karcie charakterystyki. 

WSKAZÓWKA  
Ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

UWAGA OD PRODUCENTA i DYSTRYBUTORA  
Niniejsza informacja o produkcie 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 prawidłowe zastosowanie produktu. 
Ponieważ nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób 
użycia naszych wyrobów, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.  

DORADZTWO TECHNICZNE  
Służymy bezpłatnym doradztwem zarówno na etapie doboru 
produktu oraz podczas jego nanoszenia, zapewniając 
praktyczne szkolenia oraz uwagi techniczne za pośrednictwem 
naszych specjalistów, dostępnych pod nr telefonów: 
Tel. +48 033/ 816 80 80, 816 48 48, 
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 

Jednoskładnikowa, bezbarwna powłoka na bazie silanów, przeznaczona do konserwacji i renowacji gładkich, nie absorbujących  
powierzchni metali, tworzyw sztucznych – w tym też pleksi i poliwęglanu, laminatów oraz zniszczonej politury ceramiki lub kamieni.  
Jej głównym przeznaczeniem jest odnawianie starych, zmatowionych, utlenionych i odbarwionych materiałów.  
Powłoka tworzy na powierzchni bezbarwną i elastyczną warstwę konserwującą, nadając powierzchni połysk i efekt ożywienia koloru,            
a na zmatowionych materiałach transparentnych jak pleksi i poliwęglan odtwarza ich przejrzystość. Produkt zawiera filtr ochronny UV, 
a ponadto, jego wyjątkowe właściwości antyadhezyjne powodują, że przyczepność wszelkich zabrudzeń jest mocno ograniczona,       
co ułatwia utrzymanie powierzchni w czystości i redukcję z tym związanych kosztów. Ograniczona przyczepność umożliwia również 
skuteczne usuwanie graffiti i plakatów. Trwałość powłoki około 5 lat. Produkt do użytku profesjonalnego, zalecany dla specjalistów.  


