
3550 TRANSPARENTNY POŁYSK – permanentna powłoka anty graffiti / plakat 

 

Jednoskładnikowa permanentna powłoka anty graffiti/plakat na bazie silikonów i związków azotowych, do ochrony gładkich powierzchni. 

Zabezpiecza materiały przed graffiti wykonanym farbami w sprayu i markerami oraz utrudnia mocowanie naklejek, wlepek i plakatów. 

Z uwagi na bardzo dobrą przyczepność i efekt transparentnego połysku jest przeznaczona do stosowania na gładkich, nieabsorbujących 

materiałach, jak np. lakierowana metale - w tym: pojazdy kolejowe, autobusy, tramwaje, biletery, parkomaty, szafy złącz kablowych, 

metalowe ekrany akustyczne, aluminiowe panele elewacyjne, ocynkowane słupy oświetleniowe, wszelkiego typu elementy z tworzyw 

sztucznych, w tym: ekrany akustyczne z pleksiglasu i poliwęglanu, gdzie zachowuje idealną przejrzystość transparentnych powierzchni! 

Ponadto, może być zastosowana na niektórych rodzajach polerowanych kamieni jak granit, marmur, trawertyn (tylko ciemne odcienie). 

Właściwości oleofobowo - antyadhezyjne powłoki powodują, że farby graffiti „perlą” się na jej powierzchni i można je łatwo usunąć, 

naklejki, plakaty odspaja się ręcznie, a lekkie zabrudzenia atmosferyczne nie przywierają do powierzchni i ulegają samo oczyszczeniu. 

Dzięki filtrowi UV produkt chroni powierzchnię przed jej naturalnym utlenianiem-odbarwieniem, przedłużając jej trwałość, natomiast 

materiałom już utlenionym i zmatowionym przywraca świeży połysk. Charakteryzuje się wysoką trwałością, zachowując właściwości 

ochronne przez min. 5 lat, umożliwiając w tym czasie wielokrotne, nielimitowane ilościowo usuwanie graffiti, bez odnawiania powłoki. 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Powłoka AGS 3550 jest stosunkowo wymagającym produktem 
zarówno na etapie przygotowania powierzchni, jak i w czasie jej 
nanoszenia, dlatego należy dokładnie zapoznać się z poradami 
przedstawionymi poniżej i bezwzględnie ich przestrzegać! 
Przed aplikacją powłoki, powierzchnia musi być technologicznie 

wysezonowana, utwardzona, stabilna, bez pęknięć i luźnych frakcji. 
Wszelkie zabrudzenia komunikacyjno-atmosferyczne, tłuszcz, sadza 
graffiti itp. muszą zostać usunięte, a powierzchnia wysuszona. 
Z uwagi na całkowity brak tolerancji powłoki z wodą i nadmierną 
wilgocią, należy bezwzględnie wyeliminować kontakt powłoki z tymi 
czynnikami na etapie nanoszenia i do czasu wyschnięcia (2-3 godz.) 
Przed samym naniesieniem, obszar aplikacji musi zostać odtłuszczony 
przy użyciu delikatnego rozpuszczalnika organicznego, jak np. 
Izopropanol. Elementy sąsiadujące z polem roboczym należy zasłonić 
przed przypadkowym pokryciem. AGS 3550 można nanosić na powłoki 
lakiernicze lecz nie może być stosowany na warstwy nabłyszczająco-
natłuszczające, gdyż ograniczają jego przyczepność. 

NANOSZENIE POWŁOKI 

Minimalna temperatura otoczenia jaka musi być zapewniona 
podczas nanoszenia powłoki oraz w trakcie jej wysychania to 100C, 
a maksymalna 250 C. Wilgotność powietrza maksymalnie 70%. 
 

Środek jest gotowy do użycia i nie można go rozcieńczać! 

NIE mieszać produktu i nie wstrząsać opakowaniem przed użyciem 

ze względu na jego skłonność do gwałtownego odgazowywania! 

Preparat nanosi się zawsze tylko 1 cienką warstwą, aplikując na 

1 m2 nie mniej niż 14 ml (nowe, gładkie, nie absorbujące materiały) 
i nie więcej niż 20 ml (stare, utlenione i zmatowione powierzchnie) 
co pozwala na pokrycie od 50 do 70 m2 z 1 litra produktu. 
Powłokę można nanosić przy użyciu wałka lakierniczego z krótkim 
włosem lub innego narzędzia dostosowanego wielkością do obszaru 
powierzchni, owiniętego ściereczką z mikrofibry. Może to być np. 
ściągacz do szyb, którego gumową część owija się ściereczką itp. 
Nanosić w nieprzerwanym cyklu roboczym na całym obszarze 
powierzchni wg zasady łączenia mokre z mokrym! Ze względu na 
właściwości antyadhezyjne powłoki (ograniczona przyczepność) 
niema możliwości naniesienia kolejnych, korygujących warstw, 
dlatego należy zachować szczególną staranność podczas aplikacji. 
Poprawki należy wykonać natychmiast tj. maksymalnie do 5 minut 
od naniesienia, gdyż powłoka ulega szybkiemu odparowaniu, 
po czym obróbka jest niemożliwa z uwagi na efekt „włoskowania” 
Unikać energicznych ruchów wałkiem, które napowietrzają powłokę 
powodując nie dopuszczalny efekt pęcherzyków powietrza. 
Powłoka schnie i osiąga efekt pyłosuchy w ok. 2-3 godz. i w tym 
czasie musi być chroniona przed kontaktem z wodą i zapyleniem! 
Ze względu na bardzo małą ilość nanoszonego materiału na 1 m2 

(4-6 mikronów) nie zaleca się aplikacji agregatami malarskimi. 
Wałki i mikro-fibra po wyschnięciu nie nadają się do ponownego 
użycia, jednak w celu ich kilkukrotnego wykorzystania można je 
przechowywać w plastikowym worku (max przez ok. 1 godzinę) 

OSIĄGNIĘCIE WŁAŚCIWOŚCI ANTY GRAFFITI 

Powłoka osiąga swoją permanentną funkcję anty graffiti / plakat 
po 7 dniach (czas pełnego utwardzenia) jednak umożliwia 
usunięcie graffiti i plakatów już następnego dnia od naniesienia. 

SERWIS EKSPLOATACYJNY POWŁOKI 

Czyszczenie powłoki z bieżących zabrudzeń wykonuje się przy użyciu 
wody pod ciśnieniem (max 50 bar) Do zmycia mocnych zabrudzeń 
komunikacyjno-atmosferycznych służy preparat TCS 25, stosowany 
w rozcieńczeniu 1-10. Roztwór nanieść miękką szczotką, odspajając 
nią zabrudzenia, a następnie zmyć bieżącą, zimną wodą lub myjką 
ciśnieniową wodą o temperaturze max 400 C i ciśnieniu max 50 bar. 

 

USUWANIE GRAFFITI Z POWŁOKI 

Do usunięcia napisów należy zastosować AGS 560 lub AGS 221 
nanosząc środek przy użyciu pędzla, szmatki lub atomizera. 
Po odczekaniu kilku minut do rozmiękczenia farb, graffiti należy 
odspoić przy użyciu pędzla lub miękkiej szmatki, a następnie: 

• przy małych powierzchniach graffiti 

- usunąć ściągaczem do szyb lub delikatną szmatką. 
Po zmyciu graffiti należy zneutralizować resztki środka AGS, poprzez 
umycie powierzchni preparatem TCS 25 rozcieńczonym wodą (1-10). 
Roztwór nanieść na kilka minut przecierając powierzchnie miękką 
szczotką, a na koniec spłukać czystą wodą. 

• przy dużych obszarach graffiti 

- usunąć przy użyciu myjki ciśnieniowej wodą o temperaturze 
max 40 0C i ciśnieniu max 50 bar. Spłukiwać od dołu do góry! 
Na koniec zneutralizować powierzchnię środkiem TCS 25 jak wyżej. 

USUWANIE POWŁOKI 

W razie potrzeby usunięcia powłoki, do jej rozmiękczenia stosuje 
się środek AGS 5 SR ŻEL, a do jej zmycia myjkę ciśnieniową. 

PRZECHOWYWANIE i TRWAŁOŚĆ 

Przechowywać w temp. od 4 - 250 C, w oryginalnym, zamkniętym 
opakowaniu, z dala od źródeł ciepła! Trwałość użytkowa min. 12 mc. 

ŚRODKI OCHRONY BHP 

Używać odzież ochronnej, w tym: rękawic nitrylowych, okularów, 
maski typu ABEK1, zapewniając wentylację podczas aplikacji wewnątrz. 

OZNAKOWANIE        PRODUCENT 
   

                                  TRION TENSID AB 
                                                           Uppsala, Szwecja 
                 Niebezpieczeństwo                www.trion.se    
   

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne 

oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może wywoływać uczucie senności lub  

zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Produkt podlega regulacji przepisom transportowym ADR.   

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

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

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 033/ 816 80 80, 816 48 48, Fax wew. nr 9 

• Kom 577 77 88 08, 602 29 34 86, 602 33 40 70, 692 676 403  
• e-mail biuro@ags.info.pl strona www.ags.info.pl 
• sklep internetowy www.sklepms.pl 

 

Ponadto, oferujemy szkolenia z całego zakresu systemu AGS® 

oraz tematyczne porady instruktażowe na miejscu prac. 

UWAGI OGÓLNE 

Niniejsza INSTRUKCJA TECHNICZNA z dnia 20.02.2023r. 
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. 

 

 

MASTERS SERVICE M. Woźniak, J. Jakubiec S.C. – Wyłączny dystrybutor na Polskę produktów AGS® BPS® TCS® i autoryzowany wykonawca usług   

43-430 Skoczów, Harbutowice ul. Wiślańska 156, Tel. 33 816 80 80, 692 676 403, e-mail: biuro@ags.info.pl , www.ags.info.pl  www.sklepms.pl  

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. 
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