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TAGS AWAY 
ART NR: 3629 | ŚRODEK DO USUWANIA GRAFFITI 
 

TAGS AWAY  to specjalnie opracowany środek w sprayu do usuwania graffiti, który usuwa  

uciążliwe graffiti  z markerów, tuszu i atramentu. Stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
 
 

TAGS AWAY  szybko i skutecznie usuwa problematyczne  

graffiti atramentowe i z tuszu. Usuwa również farby w sprayu. 

TAGS AWAY można stosować na większości powierzchni; 

powierzchnie malowane proszkowo, powierzchnie porowate, 

powierzchnie ocynkowane. 

TAGS AWAY okazał się bardzo skuteczny w usuwaniu  
napisów wykonanych markerem z aniliny. 

 

METODA STOSOWANIA 
 

UWAGA! ZAWSZE WYKONAĆ TEST NA MAŁEJ CZĘŚCI POWIERZCHNI. 
 

Twarde powierzchnie niechłonne: 

Nałożyć TAGS AWAY na graffiti i usunąć graffiti czystą szmatką. 

Należy pracować w kierunku graffiti, aby uniknąć rozmazywania. 

W przypadku ciężkich do usunięcia napisów graffiti pozostawić 

TAGS AWAY na kilka minut przed wytarciem. Aby uniknąć 

pozostałości chemicznych na powierzchni, należy zneutralizować 

powierzchnie wodą z łagodnym detergentem typu TCS RENO 12. 
 

Porowate powierzchnie ze świeżym graffiti: 
Nałożyć TAGS AWAY i pozostawić na kilka minut. Spłukać przy 
użyciu myjki ciśnieniowej z gorącą wodą ok. 60-90°C pod 
ciśnieniem 60-150 bar (dostosowując ciśnienie do odporności 
danego materiału i charakteru powierzchni).  

Zmywanie prowadzić od dołu ku górze, stosując typową  
dyszę płaską o kącie 15-25O. Nie zaleca się dyszy rotacyjnej! 
 

Alternatywnie: Zastosować TAGS AWAY, pozostawić na kilka 
minut. Zastosować AGS 2+ lub AGS 3+ według ich instrukcji 

stosowania. Odczekać kilkanaście lub kilkadziesiąt minut  
(w niższych temperaturach dłużej) tj. do czasu reakcji środka  
z farbą, aż do uzyskania efektu jej wyraźnego rozmiękczenia. 
Następnie, przy użyciu myjki ciśnieniowej zmyć graffiti wodą 
o temperaturze 60OC, pod ciśnieniem 60-150 bar 
(dostosowując ciśnienie do odporności danego materiału) 
Zmywanie prowadzić od dołu ku górze, stosując typową 
dyszę płaską o kącie 15-25O. Nie zaleca się dyszy rotacyjnej! 

 

 
DOZOWANIE  

Stosować w koncentracie 
 

ZUŻYCIE 

0,1-0,3 litra/m². 
 

DANE TECHNICZNE 

• Postać: ciecz  

• Opakowanie: butelka z rozpylaczem 750 ml 

• Gęstość: 0,97 kg/litr 

• Temperatura zapłonu > 61°C. 

• Zawiera w składzie:  
n-Butylopirolidon, 2-butoksyetanol, 

Gammabutyrolakton. 
 

PRZECHOWYWANIE  
Przechowywać w temperaturze dodatniej, w  
oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, chroniąc  
przed nadmiernym nagrzaniem! Trwałość 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. Używać maski ochronnej w słabo 
wentylowanych pomieszczeniach. 

 

OZNAKOWANIE: Uwaga 

Szkodliwy w przypadku połknięcia. Działa drażniąco  
na skórę. Powoduje poważne podrażnienie oczu. 
 

 
Produkt nie podlega regulacji  
przepisom transportowym ADR.  
Aby uzyskać więcej informacji,  
zobacz SDS. 

 

 

 
 

UWAGI OGÓLNE 
Niniejsza INSTRUKCJA TECHNICZNA 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. 
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