
- kompleksowy serwis ekranów akustycznych 



         

 
 

 
 

 
           AGS 560 & AGS 5 SR & AGS 27 

            AGS 560 to środek zaprojektowany do usuwania graffiti na panelach z Poliwęglanu, natomiast AGS 5 SR z powierzchni Pleksiglasu.  

            Ich delikatne działanie eliminuje ryzyko zmatowienia wrażliwej struktury tych tworzyw. Są dostarczane w 4 wersjach użytkowych:  

            w postaci płynu, żelu, sprayu oraz nasączonych ściereczek, dzięki czemu są dostosowane do użycia w zróżnicowanych warunkach. 

            AGS 560 i AGS 5 SR skutecznie likwidują napisy wykonane większością rodzajów farb w aerozolu oraz wodoodpornych markerów,  

            z wyjątkiem farb bitumicznych (konserwacji do podwozi samochodów) do których usuwania przeznaczony jest preparat AGS 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
              
           AGS 221 żel & AGS 5 SR płyn & AGS 27 

           Zespół trzech środków dedykowanych do usuwania graffiti z aluminiowych paneli ekranów akustycznych i słupów nośnych „HAB”   

            AGS 221 żel stosowany jest jako pierwszy do usuwania wierzchnich (grubych) warstw farb graffiti, a po ich zmyciu oraz osuszeniu  

            powierzchni, stosuje się AGS 5 SR w płynie, który służy w tym procesie tylko do doczyszczenia resztek pigmentów farb tzw. „cieni”  

            Uzupełnieniem tej grupy środków jest dodatkowy, specjalny preparat AGS 27, którego przeznaczeniem jest likwidowanie graffiti,  

            wykonanego przy użyciu farb bitumicznych (konserwacji do podwozi samochodów) o charakterystycznej ciemno-brązowej barwie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           AGS 27 & AGS 25  

           Dwa specjalne środki, przeznaczone wyłącznie do likwidacji graffiti wykonanych farbami bitumicznymi, które charakteryzują się 

            ciemno-brązową barwą oraz wyczuwalną lepkością w dotyku, a stosowane powszechnie do konserwacji podwozi samochodów itp.  

            AGS 27 ma postać żelu i jest zazwyczaj wystarczający do likwidacji całego napisu, jednak czasem stosowany w pierwszym etapie  

            do usuwania wierzchnich (grubych) warstw bitumu, a po ich zmyciu i osuszeniu powierzchni, należy zastosować AGS 25 w płynie,  

            który w tym procesie służy do doczyszczenia resztek pigmentów farby „cieni” które wnikają w porowate struktury powierzchni.                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chemiczne usuwanie graffiti, które wykonano farbą bitumiczną (ekrany bez powłok anty graffiti) 

 

Chemiczne usuwanie graffiti na panelach z Poliwęglanu i Pleksiglasu (ekrany bez powłok anty graffiti) 

 

Chemiczne usuwanie graffiti z paneli aluminiowych i słupów nośnych HAB (ekrany bez powłok anty graffiti) 



 
 
 
 
 
 
 

 

           AGS 5 SR żel & AGS 60 płyn & AGS 27 

           Grupa trzech współpracujących środków, przeznaczonych do usuwania graffiti z paneli ekranów akustycznych typu Zielona Ściana.   

            AGS 5 SR żel jest stosowany jako pierwszy do usunięcia wierzchnich (grubych) warstw farb graffiti, a następnie po ich zmyciu pod  

            ciśnieniem, nanosi się AGS 60 w płynie, którego zadaniem jest wyłącznie doczyszczenie pozostałych resztek farb tzw. „cieni”  

            Uzupełnieniem tej grupy środków jest dodatkowy, specjalny preparat AGS 27, którego przeznaczeniem jest likwidowanie graffiti,  

            wykonanego przy użyciu farb bitumicznych (konserwacji do podwozi samochodów) o charakterystycznej ciemno-brązowej barwie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           AGS 2+ & AGS 60 & AGS 27 

            Grupa trzech współpracujących środków, przeznaczonych do usuwania graffiti z paneli drewnianych i wykonanych z trocinobetonu.   

            AGS 2+ żel stosuje się jako pierwszy do usunięcia wierzchnich (grubych) warstw farb graffiti, które po rozmiękczeniu zmywa się  

            pod ciśnieniem, a następnie nanosi AGS 60, którego zadaniem jest wyłącznie doczyszczenie pozostałych resztek farb tzw. „cieni”  

            Uzupełnieniem tej grupy środków jest dodatkowy, specjalny preparat AGS 27, którego przeznaczeniem jest likwidowanie graffiti,  

            wykonanego przy użyciu farb bitumicznych (konserwacji do podwozi samochodów) o charakterystycznej ciemno-brązowej barwie. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

      AGS 2+ & AGS 60 & AGS 27 

            Grupa trzech współpracujących środków, przeznaczonych do usuwania graffiti z betonowych ekranów akustycznych i podwalin.   

            AGS 2+ żel stosuje się jako pierwszy do usunięcia wierzchnich (grubych) warstw farb graffiti, które po rozmiękczeniu zmywa się  

            pod ciśnieniem, a następnie nanosi AGS 60, którego zadaniem jest wyłącznie doczyszczenie pozostałych resztek farb tzw. „cieni”  

            Uzupełnieniem tej grupy środków jest dodatkowy, specjalny preparat AGS 27, którego przeznaczeniem jest likwidowanie graffiti,  

            wykonanego przy użyciu farb bitumicznych (konserwacji do podwozi samochodów) o charakterystycznej ciemno-brązowej barwie. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Chemiczne usuwanie graffiti z ekranów typu „Zielona Ściana” (ekrany bez powłok anty graffiti) 

 

Chemiczne usuwanie graffiti z ekranów betonowych i podwalin (ekrany bez powłok anty graffiti) 

 

Chemiczne usuwanie graffiti z ekranów drewnianych i trocinobetonowych (ekrany bez powłok anty graffiti) 



Instrukcja chemicznego usuwania graffiti z ekranów akustycznych bez powłok anty graffiti      

              

              Chemiczne usuwanie graffiti polega na rozpuszczeniu jego farb/markerów poprzez naniesienie odpowiednio środka chemicznego, który dobiera się w zależności od typu ekranu  
oraz rodzaju farb użytych do wykonania graffiti. Rozmiękczone farby ściera się z powierzchni lub zmywa przy użyciu myjki ciśn ieniowej. Dobór właściwego środka chemicznego  
jest najważniejszy, ponieważ musi on zagwarantować usunięcie graffiti, bez ryzyka uszkodzenia czyszczonej powierzchni ekranu. W podpunktach poniżej, zgromadzone zostały 
główne zasady tego procesu, których należy zawsze przestrzegać, a szczegóły dotyczące metod użycia poszczególnego środka AGS są opisane w ich instrukcjach technicznych.    
 

      

• Optymalne warunki pogodowe: brak opadów!, temperatura pomiędzy +15-25 0C,             
a skrajne dopuszczalne temperatury to minimum +1 0C oraz maksimum + 30 0C. 
  

• Przy skrajnie niskich i wysokich temperaturach zaleca się stosowanie środków w 
wersji żelowej, a przy optymalnych temperaturach w sposób dowolny (płyn/żel) 
 

• Temperatura ma bezpośredni wpływ na tempo usuwania graffiti, wg zasady „im cieplej  
tym szybciej” zachodzi reakcja, a niskie temperatury zdecydowanie wydłużają proces. 
Przybliżony czas reakcji środków z graffiti, w różnych temperaturach powietrza wynosi         

przy +10C około 30-60 minut, +15-250C = 15-30 minut, a +30 0C = 5-15 minut. 
 

• Czas reakcji środków z graffiti jest również uzależniony od rodzaju farb lub markerów, 
którymi zostało wykonane i w niektórych przypadkach odbiega od w/w przykładów. 

 

• Środki chemiczne aplikuje się tylko na suchą powierzchnię i nie można ich rozcieńczać! 
 

• Przed rozpoczęciem usuwania należy wykonać próbę na niewielkim fragmencie powierzchni! 
 

• Czas kontaktu środka z powierzchnią musi być ograniczony tylko do momentu rozpuszczenia                  
farb graffiti, co zapobiega ingerencji środka w strukturę i minimalizuje ryzyko jej uszkodzenia.  
 

• Nie można też nigdy dopuścić do wyschnięcia środka na powierzchni z w/w przyczyny! 
 

• BHP : stosować ubranie robocze, rękawice nitrylowe, okulary, a przy spłukiwaniu przyłbice!  
 

• Myjka ciśnieniowa jest konieczna do zmycia graffiti z betonu, trocinobetonu, Planty, drewna,                            
a na pozostałych typach ekranów jest pomocna w celu przyspieszenia procesu czyszczenia ... 
 

• Po usunięciu graffiti, ekran musi zostać zneutralizowany poprzez umycie wodą z detergentem,                             
np. TCS Reno 12 w rozcieńczeniu z wodą w proporcjach: 1 cześć Reno 12 na 10 części wody.   

W tabeli poniżej zamieszczone są nazwy środków AGS, przeznaczone do usuwania graffiti w zależności od typu ekranu i rodzaju farb / markerów, którymi wykonano graffiti.  
Ponadto, niezbędne akcesoria, ważne uwagi dotyczące procesu na poszczególnych ekranach, filmy instruktażowe. Na niebiesko aktywne linki: instrukcje – akcesoria – filmy, 
oraz sugerowane i dedykowane powłoki anty graffiti dla poszczególnych typów ekranów, które warto zastosować po wcześniejszym, chemicznym usunięciu napisów graffiti … 

 

Rodzaj / typ ekranu  

Środek dedykowany do usunięcia graffiti,  
w zależności od rodzaju farb i markerów  

oraz typu ekranu akustycznego 
narzędzia i akcesoria 

oraz środki pomocnicze 

(aktywne linki) 

ważne  

uwagi podczas prac  

oraz linki do filmów instruktażowych 

sugerowane 
rodzaje powłok 

anty graffiti  
do aplikacji po 
po chemicznym 
usunięciu graffiti 

rodzaj farb w sprayu markery 

bitumiczne pozostałe wszystkie 

Poliwęglan 

 

Uwaga! ze względu  

na identyczny wygląd 

obu tych materiałów, 

lecz bardzo istotną 

różnice ich odporności 

na środki chemiczne, 
należ je koniecznie 

rozpoznać na ekranie, 

a można to zrobić 

poprzez sprawdzenie 

koloru na krawędzi 

cięcia płyty. Odcień 

grafitu = poliwęglan 
 

AGS 27 żel 

AGS 560 płyn 

lub 

AGS 560 

ściereczki 

AGS 560 płyn 

lub 

AGS 560 

ściereczki 

• Atomizer do natryskowej 

aplikacji płynnych środków 

(AGS 560 i AGS 5 SR) 
 

• Pędzel ławkowy do aplikacji 

żelowych wersji środków  

(AGS 27, AGS 5 SR, AGS 221) 
 

• Miękka szczotka do odspajania 

rozpuszczonych farb graffiti 
 

• Ściągacz lub czyściwo 

bawełniane do ścierania         

z powierzchni mieszaniny 

rozpuszczonych farb i chemii 
 

• Wiadro i szczotka + woda    

do mycia po usunięciu graffiti 
 

• Środek TCS Reno 12  

do neutralizacji oraz mycia 

ekranu po usunięciu graffiti. 
 

                lub 
 

• Myjka ciśnieniowa z letnią 

wodą 300C, ciśnienie 60 bar, 

w celu przyspieszenia prac 

Poliwęglan to bardzo delikatny materiał, który wymaga 

stosowania delikatnych środków i metod, dlatego też 

do odspajania rozpuszczanych farb należy stosować 
miękki pędzel lub czyściwo z bawełny, które eliminują 

ryzyko powstania mikro rys na powierzchni podczas 

obróbki mechanicznej. W/w dotyczy też pleksiglasu. 

W przypadku zmywania rozpuszczonego graffiti przy 

użyciu myjki ciśnieniowej, zaleca się stosowanie letniej 

wody, gdyż wysoka temperatura może spowodować 

zmatowienie zarówno poliwęglanu jak i pleksiglasu! 

Film - https://www.youtube.com/watch?v=HgwmKQ-Iz9c 

Film - https://www.youtube.com/watch?v=BSbi9N8RJ8M  

W przypadku zmatowienia poliwęglanu lub pleksiglasu, 

do odtworzenia ich przejrzystości można zastosować 

powłokę anty graffiti AGS 3550, która zniweluje efekt. 

Film - https://www.youtube.com/watch?v=oHBllDDi6Uc  

do wyboru: 
 

AGS 3550 
zalecana 

100% przejrzystości 
 

AGS 3722 G 

alternatywna 

80% przejrzystości 
 

AGS 3513 

na powierzchnie 

zmatowione 

50% przejrzystości 

Pleksiglas AGS 27 żel 

AGS 5 SR płyn 

lub 

AGS 5 SR żel 

AGS 5 SR płyn 

Panele aluminium-lakierowane 
oraz słupy nośne HAB 

lakierowane lub ocynkowane 

AGS 27 żel 

AGS 221 żel 

i / lub 

AGS 5 SR płyn 

AGS 5 SR płyn 

Należy ograniczyć czas kontaktu środków do czasu 

rozmiękczenia farb / markerów, gdyż zbyt długie 
oddziaływanie chemii może doprowadzić do 

naruszenia, zmatowienia powłok lakierniczych.  

Do zmywania rozpuszczonego graffiti z perforowanych 

paneli (otwory) zaleca się stosować myjkę ciśnieniową, 

która daje możliwość wypłukania resztek chemii.  

Film – https://www.youtube.com/watch?v=5oonibcRvpo  

Film – https://www.youtube.com/watch?v=2Cjn5HFK2Qs  

do wyboru: 

AGS 3550 

(niezmywalna) 
 

AGS 3722 G 

(niezmywalna) 
 

AGS 3513 

(zmywalna) 

 

       

https://sklepms.pl/pl/p/AGS-27-zel-do-wstepnego-usuwania-graffiti-wykonanego-farbami-bitumicznymi-/101
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-560-plyn-do-usuwania-graffiti-z-delikatnych-powierzchni%2C-pleksiglas%2C-poliweglan%2C-metale-lakierowane-proszkowo/87
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-560-sciereczki-50szt-chusteczki-do-usuwania-graffiti-z-delikatnych-powierzchni%2C-pleksiglas%2C-poliweglan%2C-metale-lakierowane-proszkowo/88
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-560-sciereczki-50szt-chusteczki-do-usuwania-graffiti-z-delikatnych-powierzchni%2C-pleksiglas%2C-poliweglan%2C-metale-lakierowane-proszkowo/88
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-560-plyn-do-usuwania-graffiti-z-delikatnych-powierzchni%2C-pleksiglas%2C-poliweglan%2C-metale-lakierowane-proszkowo/87
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-560-sciereczki-50szt-chusteczki-do-usuwania-graffiti-z-delikatnych-powierzchni%2C-pleksiglas%2C-poliweglan%2C-metale-lakierowane-proszkowo/88
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-560-sciereczki-50szt-chusteczki-do-usuwania-graffiti-z-delikatnych-powierzchni%2C-pleksiglas%2C-poliweglan%2C-metale-lakierowane-proszkowo/88
https://sklepms.pl/pl/p/ATOMIZER-1l-do-aplikacji-srodkow-chemicznych-Work-Bottle-Butelka-z-Atomizerem-Canyon/162
https://sklepms.pl/pl/p/SZCZOTKA-MIEKKA-z-wlosia-konskiego-drewniana-/150
https://sklepms.pl/pl/p/SCIAGACZKA-DUO-do-srodkow-AGS-TCS-BPS/148
https://sklepms.pl/pl/p/TCS-Reno-12-do-usuwania-wiekszosci-zabrudzen-o-sredniej-intensywnosci%2C-komunikacyjno-atmosferyczne%2C-sadza%2C-tluszcz%2C-olej%2C-nikotyna/107
https://sklepms.pl/pl/p/FALCH-Wheel-Jet-5-myjka-cisnieniowa-200bar-13-l-min%2C-silnik-benzynowy/164
https://www.youtube.com/watch?v=HgwmKQ-Iz9c
https://www.youtube.com/watch?v=BSbi9N8RJ8M
https://www.youtube.com/watch?v=oHBllDDi6Uc
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3550-transparentny-polysk-Powloka-antygraffiti-i-antyplakat-na-materialy-przezroczyste%2C-pleksiglas%2C-poliweglan%2C-szklo%2C-powierzchnie-gladkie-z-polyskiem/86
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3722-G-bezbarwny-polysk-Powloka-antygraffiti-i-antyplakat-na-powierzchnie-gladkie%2C-polerowany-granit%2C-marmur%2C-metale%2C-tworzywa/84
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3513-5l-bezbarwny-polysk-Powloka-antygraffiti-na-praktycznie-kazdy-typ-powierzchni%2C-gladkie-powierzchnie%2C-metale%2C-tworzywa%2C-cegla-klinkierowa%2C-granit/78
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-27-zel-do-wstepnego-usuwania-graffiti-wykonanego-farbami-bitumicznymi-/101
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-5SR-plyn-do-usuwania-graffiti-z-odpornych-chemicznie-powierzchni%2C-lakierowane-metale%2C-tworzywa-sztuczne/94
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-5SR-HAWK-zel-do-usuwania-graffiti-z-odpornych-chemicznie-powierzchni%2C-lakierowane-metale%2C-tworzywa-sztuczne%2C-znaki/96
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-5SR-plyn-do-usuwania-graffiti-z-odpornych-chemicznie-powierzchni%2C-lakierowane-metale%2C-tworzywa-sztuczne/94
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-27-zel-do-wstepnego-usuwania-graffiti-wykonanego-farbami-bitumicznymi-/101
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-221-zel-do-usuwania-graffiti-z-powierzchni-metalowych-malowanych-przemyslowo%2C-zewnetrzne-pudla-wagonow-kolejowych%2C-tramwajow%2C-autobusow%2C-samochodow-osobowych-oraz-do-usuwania-oznakowania-poziomego-linii/91
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-5SR-plyn-do-usuwania-graffiti-z-odpornych-chemicznie-powierzchni%2C-lakierowane-metale%2C-tworzywa-sztuczne/94
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-5SR-plyn-do-usuwania-graffiti-z-odpornych-chemicznie-powierzchni%2C-lakierowane-metale%2C-tworzywa-sztuczne/94
https://www.youtube.com/watch?v=5oonibcRvpo
https://www.youtube.com/watch?v=2Cjn5HFK2Qs
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3550-transparentny-polysk-Powloka-antygraffiti-i-antyplakat-na-materialy-przezroczyste%2C-pleksiglas%2C-poliweglan%2C-szklo%2C-powierzchnie-gladkie-z-polyskiem/86
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3722-G-bezbarwny-polysk-Powloka-antygraffiti-i-antyplakat-na-powierzchnie-gladkie%2C-polerowany-granit%2C-marmur%2C-metale%2C-tworzywa/84
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3513-5l-bezbarwny-polysk-Powloka-antygraffiti-na-praktycznie-kazdy-typ-powierzchni%2C-gladkie-powierzchnie%2C-metale%2C-tworzywa%2C-cegla-klinkierowa%2C-granit/78


       

Zielona Ściana 
z welonem 
na wełnie 
mineralnej 

welon z 
poliestru 

AGS 27 żel 

AGS 5 SR żel   

+ 

AGS 60 płyn 
nie dotyczy 

• Pędzle do aplikacji środków: 

    - owalny do AGS 5 SR żel 

    - poliamidowy do AGS 60 płyn 
 

• Szczotka żelazko poliamid                             

do odspajania farb graffiti 
 

• Myjka ciśnieniowa z ciepłą 

wodą 600C, ciśnienie 80 bar, 

do zmycia rozpuszczonego 

graffiti i neutralizacji ekranu 

Usuwanie graffiti z Zielonej Ściany z poliestrowym 

welonem, daje zazwyczaj 100 % efekty, jednak tylko 

pod warunkiem zastosowanie myjki ciśnieniowej z 

temperaturą wody max. 60 0C o ciśnieniu max. 80 bar. 

Film - https://www.youtube.com/watch?v=6VyJMNSJXcU  
AGS 3514 

(zmywalna) 

welon z 
włókniny 

Ze względu na elastyczną i delikatną strukturę welonu  

z włókniny, aby uniknąć jego poszarpania, należy  

podczas zmywania graffiti stosować niskie ciśnienie 

wody tj. max. 80 bar, z niską temperaturą max. 60 0C.  

Zielona ściana bez welonu AGS 27 żel AGS 5 SR żel nie dotyczy jak wyżej 

Zielona Ściana, bez welonu okrywającego wełnę, 

pozwala na usunięcie graffiti tylko z siatki oraz prętów. 
Usunięcie graffiti z wełny jest praktycznie niemożliwe 

ze względu na jej miękką i nie stabilną strukturę  

Film - https://www.youtube.com/watch?v=92pacZbL43s    

brak możliwości 

zastosowania powłok 

z uwagi na brak 

stabilnej powierzchni 

Panele drewniane 
i trocinobetonowe 

surowe 

AGS 27 żel 

+ 

AGS 25 płyn 

lub 

AGS 60 płyn 

AGS 2+    

+ 

AGS 60 płyn 
nie dotyczy 

• Pędzle do aplikacji środków: 

- ławkowiec do AGS 2+, 27, 25 

- poliamidowy do AGS 60 płyn 

 

• Szczotka z miękkim włosem                             

do odspajania farb graffiti 

 

• Myjka ciśnieniowa z ciepłą 

wodą 600C, ciśnienie 60 bar, 

do zmycia rozpuszczonego 

graffiti i neutralizacji ekranu 

Usuwanie graffiti z surowych paneli drewnianych oraz 

trocinobetonowych wymaga ostrożności, ponieważ 

struktury tych materiałów są stosunkowo miękkie, 
dlatego podczas zmywania rozpuszczonego graffiti 

środkami AGS, należy użyć myjki ciśnieniowej z ciepłą 

wodą, ALE z niskim ciśnieniem na poziomie 40-50 bar, 

ponieważ wyższe ciśnienie może spowodować 

uszkodzenie tj. „poszarpanie” ich powierzchni! 
do wyboru: 

AGS 3500 

(zmywalna) 

 

AGS 3514 
(zmywalna) 

 

AGS 3506 kolor  
(zmywalna, barwiona 

wg RAL i NCS) 

 

AGS 3722 S 

(niezmywalna) 

 
AGS 3723 kolor  
(niezmywalna 

barwiona  
wg RAL i NCS) 

malowane 

Usuwanie graffiti z malowanych paneli drewnianych  

i trocinobetonu niesie ryzyko odbarwienia koloru lub 

naruszenia wierzchnich warstw powłoki malarskiej, 

czego czasami nie da się uniknąć. Dlatego, aby 

zminimalizować to ryzyko, czas kontaktu chemii z ich 

powierzchnią musi być ograniczony wyłącznie do 

momentu rozmiękczenia farb graffiti, a zmywanie 

graffiti należy wykonać myjką ciśnieniową z ciepłą 

wodą, ALE pod niskim ciśnieniem około 40-50 bar. 
Film - https://www.youtube.com/watch?v=fLhfkKMwWsE  

Betonowe ekrany 
i podwaliny 

beton 
surowy 

AGS 27 żel 

+ 

AGS 25 płyn 

lub 

AGS 60 płyn 

AGS 2+    

+ 

AGS 60 płyn 

nie dotyczy 

Usuwanie graffiti z surowego betonu jest zwykle 

proste i zazwyczaj daje 100 % efekty, jednak tylko 

pod warunkiem zastosowanie myjki ciśnieniowej do 

zmywania farb rozmiękczonych środkami AGS 2+ i 60. 
Film - https://www.youtube.com/watch?v=FxthmTa4Kyg  

beton 
malowany 
lub pokryty 
powłoką 
antykorozyjną 

Usuwanie graffiti z betonu pokrytego farbami lub 

powłokami antykorozyjnymi niesie ryzyko odbarwienia 

ich koloru lub naruszenia wierzchnich warstw, a w 

skrajnym przypadku prowadzi nawet do całkowitego 

zmycia z powierzchni betonu, czego czasami nie da się 
uniknąć. Aby zminimalizować te ryzyka, czas kontaktu 

chemii musi być ograniczony do chwili rozmiękczenia 

graffiti i zmywania go niskim ciśnieniem, 40-50 bar. 

Film - https://www.youtube.com/watch?v=fLhfkKMwWsE  
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Niniejsze opracowanie stanowi naszą własność intelektualną. Bez pisemnej zgody jego treść nie może być zmieniana, kopiowana w całości, części, w tym również 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.
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https://sklepms.pl/pl/p/SZCZOTKA-typu-ZELAZKO-do-odspajania-zabrudzen/149
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https://sklepms.pl/pl/p/AGS-27-zel-do-wstepnego-usuwania-graffiti-wykonanego-farbami-bitumicznymi-/101
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https://sklepms.pl/pl/p/AGS-2-zel-do-wstepnego-usuwania-graffiti-z-powierzchni-chlonnych%2C-piaskowiec%2C-wapien%2C-beton%2C-cegla%2C-tynki%2C-AmerBlok/99
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-60-plyn-do-usuwania-resztek-%E2%80%9Ecieni-graffiti-z-powierzchni-porowatych%2C-stosowany-po-uprzednim-uzyciu-AGS-2-zel%2C-AGS-3-zel%2C-AGS-27-zel/103
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https://sklepms.pl/pl/p/AGS-25-plyn-5l-do-usuwania-graffiti-wykonanego-przy-uzyciu-farb-bitumicznych-i-do-usuwania-resztek-%E2%80%9Ecieni-po-farbach-bitumicznych/98
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https://www.youtube.com/watch?v=FxthmTa4Kyg
https://www.youtube.com/watch?v=fLhfkKMwWsE
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           TCS Reno 12 

            TCS Reno 12 to niezwykle wszechstronny środek, dedykowany do czyszczenia wrażliwych na chemię Poliwęglanu oraz Pleksiglasu.  

            Z uwagi na wysoki odczyń pH 12, przed użyciem preparat musi zostać rozcieńczony z wodą w proporcjach 1 do 10 (poliwęglan)  

            1 do 5 (pleksiglas) dzięki czemu staje się bezpieczny dla tych tworzyw i nie stwarza ryzyka ich zmatowienia, zapewniając świetną      

            skuteczność czyszczenia. Po naniesieniu roztworu i odczekaniu kilku minut, obszar roboczy należy rozetrzeć miękką szczotką,   

            a następnie zmyć zabrudzenia myjką ciśnieniową z zimną / ciepłą wodą (max 400C) pod umiarkowanym ciśnieniem (max 80 bar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
              
           TCS Reno 12 & BPS 7103 

           Zespół dwóch środków stosowanych zamiennie do usuwania zabrudzeń komunikacyjnych z aluminiowych paneli oraz słupów HAB.   

            Oba preparaty to ten sam produkt, lecz w dwóch wersjach konsystencji: TCS Reno 12 jest płynem, a BPS 7103 to lekko oleisty żel.    

            Poszczególny środek stosuje się w zależności od pory roku oraz stopnia zabrudzenia. Przy lekkich zanieczyszczeniach i/lub podczas  

            optymalnych temperatur otoczenia (15-25 0C) zaleca się użycie TCS Reno 12, a do intensywnych zabrudzeń oraz w skrajnie niskich  

            lub wysokich temperaturach (ok.1 / 30 0C) efektywniejszy jest BPS 7103, z uwagi na jego wydłużony czas wysychania - działania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           TCS Rail Cleaner 

           Specjalnie zaprojektowany produkt do usuwania charakterystycznego (rudego) osadu tlenków żelaza, który pochodzi ze szczęk    

            hamulcowych i pantografów pojazdów kolejowych, pokrywając ekrany zlokalizowane w pobliżu torowisk. W zależności od rodzaju  

            ekranów jest stosowany w rozcieńczeniu z wodą w proporcjach 1 do 10 (poliwęglan) 1 do 5 (pleksiglas) 1 do 3 (lakierowane alu)  

            lub w koncentracie na odpornych materiałach (szkło) Po naniesieniu, środek działa samoczynnie i po odczekaniu około kilkunastu  

            minut wystarczy zmyć osady myjką ciśnieniową z zimną / ciepłą wodą (max 400C) pod umiarkowanym ciśnieniem (max 80 bar)     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Czyszczenie paneli aluminiowych i słupów nośnych „HAB” (ekrany bez powłok anty graffiti) 
 

 

Usuwanie osadu tlenków żelaza z paneli przy torowiskach kolejowych (ekrany bez powłok anty graffiti) 
 

 

Czyszczenie Poliwęglanu i Pleksiglasu z zabrudzeń komunikacyjnych (ekrany bez powłok anty graffiti) 



 
 
 
 
 
 
 

 

           TCS Reno 12 & BPS 7103 

           Zespół dwóch środków stosowanych zamiennie do usuwania zabrudzeń komunikacyjnych z paneli ekranów typu „Zielona Ściana”   

            Oba preparaty to ten sam produkt, lecz w dwóch wersjach konsystencji: TCS Reno 12 jest płynem, a BPS 7103 to lekko oleisty żel.    

            Poszczególny środek stosuje się w zależności od pory roku oraz stopnia zabrudzenia. Przy lekkich zanieczyszczeniach i/lub podczas  

            optymalnych temperatur otoczenia (15-25 0C) zaleca się użycie TCS Reno 12, a do intensywnych zabrudzeń oraz w skrajnie niskich  

            lub wysokich temperaturach (ok.1 i 30 0C) efektywniejszy jest BPS 7103, z uwagi na jego wydłużony czas wysychania - działania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           TCS Reno 12 & BPS 7103 

            Zespół dwóch środków stosowanych zamiennie do usuwania zabrudzeń komunikacyjnych z ekranów trocinobetonowych i podwalin.   

            Oba preparaty to ten sam produkt, lecz w dwóch wersjach konsystencji: TCS Reno 12 jest płynem, a BPS 7103 to lekko oleisty żel.    

            Poszczególny środek stosuje się w zależności od pory roku oraz stopnia zabrudzenia. Przy lekkich zanieczyszczeniach i/lub podczas  

            optymalnych temperatur otoczenia (15-25 0C) zaleca się użycie TCS Reno 12, a do intensywnych zabrudzeń oraz w skrajnie niskich  

            lub wysokich temperaturach (ok.1 i 30 0C) efektywniejszy jest BPS 7103, z uwagi na jego wydłużony czas wysychania - działania.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

      AGS 2+ . 221 . 3505 & BPS . 7621 . 7624 . 7150 . 7315 & TCS FBM 2 . 7 . 90 

            Grupa produktów do usuwania różnego rodzaju warstw starych farb, lakierów oraz powłok ochronnych w celu renowacji ekranów.   

            Zróżnicowanie lakierów, farb antykorozyjnych, powłok anty graffiti stosowanych na ekranach powoduje, że ich usuwanie wymaga   

            zazwyczaj przeprowadzenia testów z użyciem kilku środków chemicznych i doborem optymalnego. AGS 2+, 221, TCS FBM 2, 7, 90  

            służą do rozpuszczania lakierów z paneli alu. BPS 7621, 7624, 7150 likwidują farby na ekranach betonowych, trocinobetonowych,  

            a AGS 3505 powłoki anty graffiti. Rozpuszczone warstwy zmywa się z powierzchni przy użyciu myjki ciśnieniowej (60 – 200 bar) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Czyszczenie ekranów typu „Zielona Ściana” (ekrany bez powłok anty graffiti) 

 

Usuwanie z paneli starych - zdegradowanych farb i lakierów oraz powłok anty graffiti 

 

Czyszczenie ekranów drewnianych, betonowych, trocinobetonowych i podwalin (bez powłok anty graffiti) 



Instrukcja czyszczenia ekranów akustycznych z zabrudzeń, osadów, starych powłok lakierniczych (ekrany bez powłok ochronnych anty graffiti)      

              

              Czyszczenie ekranów polega na użyciu środków chemicznych, których zadaniem jest rozmiękczenie zabrudzeń, osadów, starych powłok, a następnie zmyciu ich z powierzchni.  
Najważniejszy jest dobór preparatu, który zapewni skuteczność, bez zmiany struktury i właściwości technicznych ekranu oraz bezpieczeństwo dla pracowników i środowiska.  
W podpunktach poniżej opisano główne zasady w/w procesu, a szczegóły dotyczące metod użycia poszczególnych środków TCS i BPS znajdują się w instrukcjach technicznych.    
 

      

• Optymalne warunki pogodowe: brak opadów!, temperatura pomiędzy +15-25 0C,             
a skrajne dopuszczalne temperatury to minimum +1 0C oraz maksimum + 30 0C. 
  

• Przy skrajnie niskich i wysokich temperaturach zaleca się stosowanie środków w 
wersji żelowej, a przy optymalnych temperaturach w sposób dowolny (płyn/żel) 
 

• Temperatura ma bezpośredni wpływ na tempo procesu czyszczenia, wg prostej zasady 
„im cieplej tym szybciej” zachodzi reakcja, a niskie temperatury wydłużają ten zabieg. 
Przybliżony czas reakcji środków z zabrudzeniami, w różnych temperaturach powietrza          

wynosi przy +10C około 20-40 min., +15-250C = 10-20 min., +30 0C = 5-10 min. 
 

• Czas reakcji środków jest również uzależniony od rodzaju i intensywności zabrudzeń,                 
i w niektórych przypadkach odbiega od w/w przykładów, dlatego przed rozpoczęciem prac 
należy wykonać próbę na małej powierzchni, aby opracować metodę czyszczenia. 

 

• W zależności od rodzaju usuwanego zabrudzenia oraz stosowanego środka, preparaty                     
nanosi się w koncentracie lub rozcieńczeniu z wodą (szczegóły w instrukcji technicznej) 
 

• W zależności od powyższego, środki nanosi się na suchą lub lekko zwilżoną powierzchnię. 
 

• Czas kontaktu środka z powierzchnią musi być ograniczony tylko do momentu rozmiękczenia                  
zabrudzeń, co zapobiega ingerencji środka w strukturę i minimalizuje ryzyko jej uszkodzenia.  
 

• Nie można również dopuścić do wyschnięcia środka na powierzchni z w/w przyczyny! 
 

• BHP : stosować ubranie robocze, rękawice nitrylowe, okulary, a przy spłukiwaniu przyłbice!  
 

• Myjka ciśnieniowa jest koniecznym elementem technologii czyszczenia ekranów, ponieważ  
zapewnia możliwość szybkiego zmywania zanieczyszczeń na dużych obszarach. 
 

• Po oczyszczeniu, ekran należy starannie wypłukać z resztek chemii, a jeśli zastosowano                             
środki wysoko alkaiczne (pH 14) należy go dodatkowo zneutralizować z użyciem BPS 7315. 
   

W tabeli poniżej zamieszczone są nazwy preparatów TCS i BPS, dedykowanych do czyszczenia, w zależności od typu ekranu oraz rodzaju i intensywności zabrudzeń/osadów.  
Ponadto, niezbędne akcesoria oraz ważne uwagi dotyczące procesu na poszczególnych rodzajach ekranów. Na niebiesko oznaczono aktywne linki do instrukcji i akcesoriów. 

 

Rodzaj / typ ekranu  

Środki dedykowane do usuwania:   

narzędzia i akcesoria 
oraz środki pomocnicze 

(aktywne linki) 

ważne  

uwagi podczas prac  

zabrudzeń 
komunikacyjno 

atmosferycznych 

(brud, sól itp.) 

osadów 

tlenku żelaza 

rudy nalot  
(tory kolejowe) 

starych 

 lakierów, farb   
powłok anty 

korozyjnych 

Poliwęglan 

 

Uwaga! ze względu  

na identyczny wygląd 

obu tych materiałów, 

lecz bardzo istotną 

różnice ich odporności 

na środki chemiczne, 
należ je koniecznie 

rozpoznać na ekranie, 

a można to zrobić 

poprzez sprawdzenie 

koloru na krawędzi 

cięcia płyty. Odcień 

grafitu = poliwęglan 
 

TCS Reno 12  
w rozcieńczeniu  

z wodą 1-10 

TCS Rail Cleaner 

w rozcieńczeniu  

z wodą 1-10 
nie dotyczy 

• Agregat natryskowy                         

do aplikacji płynnych środków 
 

lub 
 

• Opryskiwacz ręczny                  

do aplikacji płynnych środków  
 

• Pędzel ławkowy                                  

do aplikacji żelowych środków   
 

• Miękka szczotka                            

do odspajania zabrudzeń 
 

• Szczotka na teleskopie                   

do odspajania zabrudzeń 
 

• Myjka ciśnieniowa                            

do zmywania zabrudzeń 
 

• Środek BPS 7315  

do neutralizacji ekranu po 

czyszczeniu środkami pH 14 
(nie dotyczy poliwęglanu i pleksi) 

Ze względu na niską odporność chemiczną poliwęglanu, środki TCS Reno 12  

i TCS Rail Cleaner muszą być rozcieńczone z wodą w optymalnych proporcjach, 

gdyż ich duże stężenie może ingerować negatywnie w strukturę poliwęglanu. 

Stopień ich rozcieńczenia najlepiej ustalić na podstawie próbnych testów, które 

należy wykonać na małej powierzchni. Zazwyczaj, w/w środki rozcieńcza się        

w stosunku 1 część preparatu na 10 części wody, uzyskując 11 litrów roztworu. 

Do zmywania zabrudzeń zaleca się myjkę ciśnieniową z zimną lub ciepłą wodą 
(max. 400C) pod umiarkowanym ciśnieniem (max. 80 bar) ponieważ wysoka 

temperatura oraz duże ciśnienie mogą spowodować zmatowienie poliwęglanu! 

Pleksiglas 
TCS Reno 12  

w rozcieńczeniu  

z wodą 1-5 

TCS Rail Cleaner 

w rozcieńczeniu  

z wodą 1-5 
nie dotyczy 

Pomimo tego, że pleksiglas jest bardziej odporny chemicznie niż poliwęglan, 

również wymaga zastosowania w/w środków w odpowiednim rozcieńczeniu, 

którego optymalne proporcje to zwykle 1 część preparatu na 5 części wody.  

Przy zmywaniu pod ciśnieniem należy zachować zasady jak przy poliwęglanie. 

Panele aluminium-lakierowane 
oraz słupy nośne HAB 

lakierowane lub ocynkowane 

TCS Reno 12  
w koncentracie 

lub rozcieńczeniu  

z wodą 1-3 

lub 

BPS 7103 żel 

TCS Rail Cleaner  

w koncentracie 

lub  

rozcieńczeniu 
z wodą 1-3  

w zależności  

od stopnia 

zbrudzenia 

w zależności  

od lakieru 

   - AGS 2+ 

   - AGS 221 

   - BPS 7624 

   - TCS FBM 2 

   - TCS FBM 7 

   - TCS FBM 90 
zawsze w 

koncentracie 

Usuwanie zabrudzeń komunikacyjno-atmosferycznych i osadów tlenków żelaza 

z paneli aluminiowych i słupów HAB jest zazwyczaj prostą i szybką operacją. 

Dobór stężenia środka TCS Reno 12 lub TCS Rail Cleaner jest uzależniony od 

stopnia zabrudzenia, dlatego im bardziej brudna powierzchnia, tym stężenie 

środka powinno być większe, a przy intensywnych zanieczyszczeniach można, 

a czasami trzeba zastosować koncentrat w/w środków TCS. 
 

Usuwanie z paneli starych i zdegradowanych lakierów antykorozyjnych należy 

rozpocząć od wykonania testów, w celu doboru optymalnego środka (z tabeli) 

który najlepiej rozpuszcza dany lakier. Do usuwania rozmiękczonych powłok 

należy zastosować myjkę ciśnieniową z zimną wodą (najlepiej gorącą 70 0 C) 

pod dużym ciśnieniem 200-300 bar, zmywając lakiery od dołu do góry ekranu.                                                                                                                                              
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https://sklepms.pl/pl/p/BPS-7624-do-usuwania-farb-olejnych-i-tynkow-akrylowych-oraz-innych-powlok-emulsyjnych-z-powierzchni-mineralnych/128
https://sklepms.pl/pl/p/TCS-FBM-2-do-usuwania-wielu-rodzajow-farb%2C-lakierow%2C-zywic%2C-woskow%2C-smarow/143
https://sklepms.pl/pl/p/TCS-FBM-7-do-usuwania-lakierow-poliuretanowych-i-epoksydowych-oraz-innych/145
https://sklepms.pl/pl/p/TCS-FBM-90-do-usuwania-lakierow-epoksydowych-oraz-innych-farb-i-zywic/146


 

Zielona Ściana 
z welonem 
na wełnie 
mineralnej 

welon 
z poliestru 

TCS Reno 12  
w rozcieńczeniu  

z wodą 1-3/5 

lub 

BPS 7103 żel 

TCS Rail Cleaner  

w rozcieńczeniu 
z wodą 1-3/5  

nie dotyczy jak wyżej 

Czyszczenie Zielonej Ściany z welonem poliestrowym jest zazwyczaj prostą  

i szybką operacją. Dobór stężenia środka TCS Reno 12 lub TCS Rail Cleaner 

jest uzależniony od stopnia zabrudzenia ekranu i zwykle zalecane proporcje 

rozcieńczenia to 1 część preparatu na 3 lub 5 części wody.  

Do zmywania rozpuszczonych środkami TCS zabrudzeń konieczne jest użycie 

myjki ciśnieniowej z zimną lub ciepłą wodą, pod ciśnieniem max. 80 bar. 

welon 
z włókniny 

Ze względu na elastyczną/delikatną strukturę welonu z włókniny, do zmywania 

zabrudzeń należy stosować zimną wodę pod niskim ciśnieniem max. 80 bar, 

ponieważ wyższe parametry mogą doprowadzić do postrzępienia welonu!    

Zielona ściana bez welonu 
tylko woda pod 

bardzo niskim 
ciśnieniem 

nie dotyczy nie dotyczy Myjka ciśnieniowa                             

Gruntowne oczyszczenie Zielonej Ściany bez welonu jest z zasady niemożliwe,  

ze względu na brak maty okrywającej wełnę, której chłonna i plastyczna 

struktura uniemożliwia zastosowanie środków chemicznych i ciśnienia wody, 
ponieważ ich działanie zmieni parametry akustyczne ekranu. Dlatego zaleca się 

przepłukanie ekranu wyłącznie czystą wodą, pod bardzo niskim ciśnieniem …    

Panele drewniane 
i trocinobetonowe 

surowe 

TCS Reno 12  
w koncentracie 

lub rozcieńczeniu  

z wodą 1-3/5 

lub 

BPS 7103 żel 

TCS Rail Cleaner  

w koncentracie 

lub  

rozcieńczeniu 

z wodą 1-3/5  

w zależności  
od stopnia 

zbrudzenia 

nie dotyczy 

• Agregat natryskowy                         

do aplikacji płynnych środków 
 

lub 
 

• Opryskiwacz ręczny                  

do aplikacji płynnych środków  
 

• Pędzel ławkowy                                  

do aplikacji żelowych środków   
 

• Miękka szczotka                            

do odspajania zabrudzeń 
 

• Szczotka na teleskopie                   

do odspajania zabrudzeń 
 

• Myjka ciśnieniowa                            

do zmywania zabrudzeń 
 

• Środek BPS 7315  

do neutralizacji ekranu po 

czyszczeniu środkami pH 14 

Czyszczenie paneli drewnianych i z trocinobetonu z zabrudzeń komunikacyjno-

atmosferycznych lub osadów tlenków żelaza nie jest skomplikowane,              

a wymaga jedynie ostrożności podczas zmywania zabrudzeń, które należy 

wykonać pod niskim ciśnieniem 40-50 bar.  

Dobór stężenia środków TCS Reno 12 lub TCS Rail Cleaner jest uzależniony od 
stopnia zabrudzenia, dlatego im bardziej brudna powierzchnia, tym stężenie 

powinno być większe. Zalecane proporcje to 1 część preparatu na 3 / 5 części 

wody. Przy intensywnych zanieczyszczeniach zaleca się koncentrat.  
 

Usuwanie starych i zdegradowanych farb należy rozpocząć od wykonania 

testów, w celu doboru optymalnego środka (z tabeli) który najlepiej rozpuszcza 

daną powłokę. Do usuwania rozmiękczonych już powłok, należy zastosować 
myjkę ciśnieniową z zimną lub gorącą wodą pod niskim ciśnieniem 40 - 50 bar, 

gdyż wyższe ciśnienie może naruszyć miękką strukturę drewna i trocinobetonu. 

Uwaga! - zmywanie rozpuszczonych warstw należy prowadzić od dołu do góry, 

ponieważ typowe spłukiwanie z góry na dół powoduje przerwanie reakcji 

chemicznej wskutek spływającej wody, która neutralizując działanie chemii,  

powoduje pogorszenie efektu odspajania - zmywania powłok z powierzchni!     

malowane 

w zależności  

od powłoki 
 

   - BPS 7150 

   - BPS 7621 

   - BPS 7624  
 

zawsze w 

koncentracie 

 
 
 
 
 
 
 

Betonowe ekrany 
i podwaliny 

beton 
surowy 

TCS Reno 12  
w koncentracie 

lub rozcieńczeniu  

z wodą 1-3/5 

lub 

BPS 7103 żel 

TCS Rail Cleaner  

w koncentracie 

lub  
rozcieńczeniu 

z wodą 1-3/5  

w zależności  

od stopnia 

zbrudzenia 

nie dotyczy 

Czyszczenie betonowych ekranów i podwalin (bez powłok antykorozyjnych) 

jest zazwyczaj prostą i szybką operacją. Dobór stężenia środka TCS Reno 12 

lub TCS Rail Cleaner jest uzależniony od stopnia zabrudzenia, dlatego im 

bardziej brudna powierzchnia, tym stężenie środka powinno być większe,  

a przy intensywnych zanieczyszczeniach można, a czasami trzeba zastosować 

koncentrat poszczególnego środka TCS. Przy czyszczeniu betonu pokrytego  

powłoką antykorozyjną należy zastosować środki w odpowiednim rozcieńczeniu 

z wodą, zazwyczaj w proporcjach 1 część preparatu na 3 lub 5 części wody.  
 

Usuwanie starych i zdegradowanych farb i powłok antykorozyjnych należy 

rozpocząć od wykonania testów, w celu doboru optymalnego środka (z tabeli) 

który najlepiej rozpuszcza daną powłokę. Do usuwania rozmiękczonych już 

powłok, należy zastosować myjkę ciśnieniową z zimną wodą pod dużym 

ciśnieniem 200 - 300 bar, a gorąca woda zdecydowanie polepsza efekt!  

Uwaga! - zmywanie rozpuszczonych warstw należy prowadzić od dołu do góry, 

ponieważ typowe spłukiwanie z góry na dół powoduje przerwanie reakcji 

chemicznej wskutek spływającej wody, która neutralizując działanie chemii,  
powoduje pogorszenie efektu odspajania - zmywania powłok z powierzchni! 

Ponadto, po usunięciu starych powłok przy zastosowaniu środka BPS 7150, 

należy zneutralizować odczyn pH powierzchni, przy użyciu środka BPS 7315.      

beton 
pokryty 
powłoką 
antykorozyjną 

w zależności  

od powłoki 
 

   - BPS 7150 

   - BPS 7621 

   - BPS 7624  
 

zawsze w 

koncentracie 
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Niniejsze opracowanie stanowi naszą własność intelektualną. Bez pisemnej zgody jego treść nie może być zmieniana, kopiowana w całości, części, w tym również 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.
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           AGS 3550 & AGS 3722 G & AGS 3513 

            Trzy powłoki anty graffiti do ochrony przed graffiti paneli z Poliwęglanu i Pleksiglasu, stosowane zamiennie w zależności od potrzeb.  

            AGS 3550 to permanentna powłoka, zalecana na nowe panele, zapewniając 100% transparentności, ale jest również stosowana na   

            zmatowionych ekranach do odtwarzania ich przejrzystości! AGS 3722 G to również powłoka permanentna, która zapewnia ok. 80%    

            przejrzystości z 10 letnim okresem trwałości. AGS 3513 jest powłoką zmywalną (mikro-woski) i zachowuje ok. 50% przejrzystości 

            i jest stosowana do zabezpieczania zmatowionych paneli, w celu ich wizualnego ujednolicenia, zapewniając efekt mrożonego szkła.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
              
           AGS 3550 & AGS 3722 G & AGS 3513 

           Trzy powłoki anty graffiti do zabezpieczania paneli wykonanych z aluminium oraz lakierowanych i ocynkowanych słupów nośnych.  

            AGS 3550 to optymalna powłoka, która oprócz ochrony przed graffiti daje też dodatkowy efekt samo-oczyszczania ekranów, dzięki    

            właściwościom anty adhezji (ograniczonej przyczepności) AGS 3722 G to powłoka, która zapewnia długi czas ochrony przed graffiti  

            (> 10 lat) oraz możliwość zmywania z niej napisów przy użyciu zimnej wody. AGS 3513 jest powłoką, która nie wiąże się w sposób  

            trwały z powierzchnią ekranów, dzięki czemu można ją szybko usunąć i odnowić, bez ingerencji w strukturę lakierowanych paneli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           AGS 3514 

           Powłoka AGS 3514 to wyselekcjonowana wersja do ochrony przed graffiti paneli drewnianych oraz Planty - tzw. „Zielonej Ściany”     

            Jej właściwości są odmienne od pozostałych powłok, ponieważ do usuwania graffiti z jej powierzchni stosuje się myjkę ciśnieniową  

            z wodą o temperaturze 600 C i ciśnieniu ok. 60-80 bar, które powodują, że delikatne struktury drewna i elementów Zielonej Ściany  

            są bezpieczne i zachowują swoje funkcje po usunięciu napisów. AGS 3514 to dwu funkcyjne zabezpieczenie Planty z wełną pokrytą 

            welonem z poliestru i włókniny, gdyż oprócz właściwości anty graffiti, przedłuża trwałość siatki, z uwagi na zastosowany filtr UV.       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zabezpieczanie powłokami anty graffiti ekranów z Poliwęglanu i Pleksiglasu  

 

Zabezpieczanie powłokami anty graffiti Aluminiowych paneli ekranów i słupów nośnych HAB 

 

Zabezpieczanie powłokami anty graffiti ekranów z drewna i paneli typu Planta - Zielona Ściana 



 
 
 
 
 
 
 

 

           AGS 3500 & AGS 3506 kolor & AGS 3722 S & AGS 3723 kolor 

           Cztery warianty powłok do wyboru, do zabezpieczania przed graffiti paneli wykonanych z betonu, trocinobetonu oraz ich podwalin. 

            AGS 3500 jest powłoką zmywalną na bazie mikro-wosków z efektem bezbarwnego półmatu. AGS 3506 kolor jest także zmywalną   

            ochroną, barwioną na życzenie wg kolorystyki Ral i NCS, dzięki czemu w jednym produkcie spełnia 2 funkcje: farby i anty graffiti.      

            AGS 3722 S to permanentne zabezpieczenie z efektem półmatu i 10 letnią trwałością, z możliwością usuwania graffiti zimną wodą.  

            AGS 3723 kolor - permanentny produkt z podwójną funkcją ochronną (farby i anty graffiti) barwiony na życzenie wg Ral lub NCS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Myjka ciśnieniowa z zimną i gorącą wodą lub AGS 3505 & AGS 560 & AGS 221 

            Usuwanie graffiti, które powstało na ekranach zabezpieczonych powłokami anty graffiti, wykonuje się w 99% myjką ciśnieniową.   

            Powłoki zmywalne AGS 3500, 3513, 3506 kolor wymagają do usuwania graffiti myjki z wodą o temp. 90 0 C, a AGS 3514  60 0 C.  

            Zamiast gorącej wody stosuje się czasami środek AGS 3505. Przy usuwaniu graffiti, powłoki te ulegają zmyciu i należy je odnowić.   

            Usuwanie graffiti z powłok permanentnych AGS 3722 G, 3722 S, 3723 kolor wykonuje się myjką z zimną i/lub ciepłą wodą (500C) 

            a ich warstwy nie ulegają zmyciu. AGS 3550 to jedyna powłoka, z której graffiti usuwa się chemicznie, środkami AGS 560 lub 221.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

      Myjka ciśnieniowa z zimną lub ciepłą wodą pod niskim ciśnieniem & TCS 25 

            Czyszczenie ekranów (pokrytych powłokami anty graffiti) z zabrudzeń komunikacyjnych wykonuje się zawsze myjką ciśnieniową.   

            Do czyszczenia paneli zabezpieczonych AGS 3722 G, 3722 S, 3723 kolor stosuje się zimną wodę pod ciśnieniem max. 70 bar, lub    

            ciepłą wodę max. 50 bar, co chroni powłoki przed uszkodzeniem. Czyszczenie zabrudzeń z powłok AGS 3500, 3513, 3514 należy 

            wykonywać 20% roztworem TCS 25 i zmyć zimną wodą pod ciśnieniem max 50 bar. Bieżące zanieczyszczenia z powłoki AGS 3550   

            zmywa się zimną wodą pod ciśnieniem max. 50 bar, a ciężkie stosując 10% roztwór TCS 25 i mycie pod ciśnieniem max. 50 bar.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Zabezpieczanie powłokami anty graffiti ekranów betonowych, trocinobetonowych i podwalin 

 

Usuwanie graffiti z ekranów akustycznych zabezpieczonych powłokami anty graffiti 

 

Czyszczenie ekranów zabezpieczonych powłokami anty graffiti z bieżących zabrudzeń 



Zestawienie powłok anty graffiti AGS - dedykowanych do zabezpieczania ekranów akustycznych oraz metody usuwania z nich graffiti       

              

              Zabezpieczanie ekranów akustycznych przed graffiti polega na pokryciu ich powierzchni odpowiednią powłoką anty graffiti. Najważniejszy jest dobór preparatu, który zapewni 
skuteczność późniejszego usuwania graffiti, bez zmiany struktury i właściwości technicznych ekranu oraz bezpieczeństwo dla pracowników i środowiska. W podpunktach  poniżej  
opisano najważniejsze zasady w/w procesu, a szczegóły dotyczące metod użycia poszczególnych powłok AGS znajdują się w instrukcjach technicznych (aktywne linki w tabeli)    
 

      

• Wszystkie powłoki AGS są gotowymi produktami i nigdy nie można ich rozcieńczać!  
 

• Optymalne warunki pogodowe podczas aplikacji powłok to przede wszystkim 
absolutny brak opadów, który musi być zapewniony zarówno na etapie nanoszenia                
oraz do czasu ich wyschnięcia, dlatego należy odpowiednio planować przebieg prac. 
 

• Podczas aplikacji powłok niezwykle ważne są również optymalne temperatury oraz 
wilgotność powietrza-powierzchni, jednak są one bardzo zróżnicowane w zależności 
od rodzaju powłoki, dlatego przed rozpoczęciem prac, koniecznym jest zapoznanie 
się ze szczegółami opisanymi w instrukcji technicznej dla poszczególnego produktu! 

•  

• Powierzchnia, na którą będzie nanoszona powłoka musi być czysta, sucha i stabilna                        
oraz technologicznie utwardzona, tzn. np. beton sezonowany przez 28 dni itp.. 
  

• Większość powłok AGS (z wyjątkiem AGS 3550) nanosi się kilku warstwowo, dlatego należy                      

zastosować odpowiednią ilość materiału na 1 m2, o czym mowa w instrukcjach technicznych. 
 

• Czasy schnięcia powłok i uzyskania ich gotowości do ochrony przed graffiti jest również                                     
zróżnicowany i zależny od rodzaju produktu, dlatego należy to uwzględnić w całym procesie. 
 

• Usuwanie graffiti z większości powłok AGS wykonuje się przy użyciu ciepłej lub gorącej wody  
pod ciśnieniem, dlatego myjka ciśnieniowa jest koniecznym elementem technologii usuwania.  
   

W tabeli poniżej zamieszczone są nazwy powłok AGS, dedykowanych do zabezpieczenia poszczególnych typów ekranów oraz metody usuwania graffiti z ich powierzchni .  
Ponadto, niezbędne akcesoria oraz ważne uwagi dotyczące procesu na poszczególnych rodzajach ekranów. Na niebiesko aktywne linki do instrukcji – akcesoriów - filmów. 

 

Rodzaj / typ ekranu  
nazwa powłok  
anty graffiti  

skrótowy opis powłoki 
narzędzia i akcesoria  
do aplikacji powłok 

(aktywne linki) 

narzędzia i środki do 
usuwania graffiti z powłok 

(aktywne linki) 

ważne  

uwagi podczas aplikacji i serwisu powłok  

oraz linki do filmów instruktażowych  

Poliwęglan 

i 

Pleksiglas 

zalecana  

AGS 3550 

 

Permanentna (niezmywalna) 

na bazie siloksanów  
oraz związków azotowych 

z 5 letnim okresem trwałości 

(w praktyce kilkanaście lat) 

zapewnia 100% przejrzystości 

poliwęglanu i pleksiglasu 

ściereczka z mikro-fibry 

mocowana na ściągacz  

do mycia szyb 
 

lub 
 

wałek lakierniczy 
 

+ 
  

maska pełno-twarzowa 
z filtrami ABEK1 

   - AGS 221 żel lub AGS 560 płyn 
 

   - Pędzel do aplikacji AGS 221 
  

   - Atomizer do aplikacji AGS 560 
 

   - Miękka szczotka  

 do odspajania graffiti 
 

   - Ściągacz lub czyściwo   

     bawełniane do ścierania           

     rozpuszczonego graffiti 
 

   - Środek TCS Reno 25  

 + wiadro, szczotka i woda,  
 do neutralizacji oraz mycia  

 ekranu po usunięciu graffiti 
 

   - Myjka ciśnieniowa z wodą    

     40 0 C i ciśnieniem 50 bar,  

     w celu przyspieszenia prac 

AGS 3550 to jedyna z powłok systemu AGS, z której do 

usuwania graffiti stosuje się środki chemiczne, w tym:  
AGS 221 lub AGS 560. Ze względu na ich bardzo delikatne 

działanie, są dedykowane do tego celu, gdyż gwarantują, 

że powłoka nie ulegnie uszkodzeniu przy usuwaniu graffiti. 

W/w preparaty stosuje się zgodnie instrukcją techniczną, 

jednak należy pamiętać, że muszą być utrzymywane na 

powierzchni w ograniczonym czasie, tj. wyłącznie do chwili 

rozmiękczenia farb graffiti, ponieważ ich nazbyt długie 

oddziaływanie może spowodować uszkodzenie powłoki!  

Po usunięciu graffiti powierzchnia musi zostać umyta oraz 
zneutralizowana środkiem TCS 25 w rozcieńczeniu z wodą 

w proporcjach 1 do 10, czyli 1 część preparatu na 10 części 

wody, a na koniec spłukana czystą wodą. Do usuwania 

rozmiękczonego graffiti oraz mycia można stosować myjkę 

ciśnieniową z wodą o temp. max 400C i ciśnieniem 50 bar. 

Film - https://www.youtube.com/watch?v=oHBllDDi6Uc 

Film - https://www.youtube.com/watch?v=HgwmKQ-Iz9c 

alternatywna 
 

AGS 3722 G 

Permanentna (niezmywalna) 

na bazie silanów/siloksanów 

z 10 letnim okresem trwałości 

zapewnia 80% przejrzystości 

    wałek malarski 

    lub 

    agregat natryskowy 

Myjka ciśnieniowa 

z zimną wodą pod ciśnieniem   

max. 70 bar lub ciepłą wodą 

o temperaturze max. 50 0C 

pod ciśnieniem max. 60 bar 

Powłoka AGS 3722 G na transparentnych powierzchniach 
poliwęglanu i pleksiglasu daje efekt 80% ich przejrzystości.  

Usuwanie z niej graffiti wykonuje się myjką ciśnieniową  

z zimną wodą pod ciśnieniem max. 70 bar, lub ciepłą wodą 

o temperaturze max. 50 0C pod ciśnieniem max. 60 bar, 

dzięki czemu, po usunięciu graffiti powłoka pozostaje na 

powierzchni i zapewnia dalszą ochronę przed graffiti. 

sugerowana  

na zmatowione 

powierzchnie 
 

AGS 3513 

Powłoka zmywalna  

na bazie mikro-wosków 

z 7 letnim okresem trwałości 

zapewnia 50% przejrzystości 

Myjka ciśnieniowa  

z wodą o temperaturze 90 0C  

pod ciśnieniem 100 bar 

lub środek AGS 3505 

Powłoka AGS 3513 jest zalecana gdy poliwęglan/pleksiglas 

uległy zmatowieniu, gdyż dzięki niej można wizualnie scalić 
powierzchnię, uzyskując efekt tzw. „mrożonego szkła”  

Do usuwania graffiti z powłoki AGS 3513 stosuje się myjkę 

ciśnieniową z gorącą wodą (900C) pod ciśnieniem 100 bar, 

lub preparat AGS 3505, który zastępuje gorącą wodę. 

Powłoka ulega zmyciu wraz z usuniętym graffiti, dlatego 

należy ją odnowić w miejscu wykonanego czyszczenia. 

 
 

 

 

 

https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3550-transparentny-polysk-Powloka-antygraffiti-i-antyplakat-na-materialy-przezroczyste%2C-pleksiglas%2C-poliweglan%2C-szklo%2C-powierzchnie-gladkie-z-polyskiem/86
https://sklepms.pl/pl/p/MIKROFIBRA-50-X-60-Scierka-mikrofibra-granatowa-gruba-350g/138
https://sklepms.pl/pl/p/WALEK-GIRPAINT-poliamid-rozm-100mm-o-srednicy-30-mm-z-raczka-plastikowa/159
https://sklepms.pl/pl/p/Maska-pelnotwarzowa-3M-z-filtrami-ABEK1-zestaw-do-ochrony-twarzy-i-oczu/170
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-221-zel-do-usuwania-graffiti-z-powierzchni-metalowych-malowanych-przemyslowo%2C-zewnetrzne-pudla-wagonow-kolejowych%2C-tramwajow%2C-autobusow%2C-samochodow-osobowych-oraz-do-usuwania-oznakowania-poziomego-linii/91
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-560-plyn-do-usuwania-graffiti-z-delikatnych-powierzchni%2C-pleksiglas%2C-poliweglan%2C-metale-lakierowane-proszkowo/87
https://sklepms.pl/pl/p/ATOMIZER-1l-do-aplikacji-srodkow-chemicznych-Work-Bottle-Butelka-z-Atomizerem-Canyon/162
https://sklepms.pl/pl/p/SZCZOTKA-MIEKKA-z-wlosia-konskiego-drewniana-/150
https://sklepms.pl/pl/p/SCIAGACZKA-DUO-do-srodkow-AGS-TCS-BPS/148
https://sklepms.pl/pl/p/TCS-25-5l-Unversal-Cleaner-do-usuwania-zabrudzen-z-roznych-powierzchni-do-oleju%2C-tluszczu-%2C-sadzy%2C-kominkow/116
https://sklepms.pl/pl/p/FALCH-Wheel-Jet-5-myjka-cisnieniowa-200bar-13-l-min%2C-silnik-benzynowy/164
https://www.youtube.com/watch?v=oHBllDDi6Uc
https://www.youtube.com/watch?v=HgwmKQ-Iz9c
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3722-G-bezbarwny-polysk-Powloka-antygraffiti-i-antyplakat-na-powierzchnie-gladkie%2C-polerowany-granit%2C-marmur%2C-metale%2C-tworzywa/84
https://sklepms.pl/pl/p/WALEK-GIRPAINT-poliamid-rozm-250mm-o-srednicy-60-mm-z-raczka-plastikowa/158
https://sklepms.pl/pl/p/WAGNER-PRO-SPRAY-20-Agregat-malarski-System-do-malowania-natryskowego-PS-20/140
https://sklepms.pl/pl/p/FALCH-Wheel-Jet-5-myjka-cisnieniowa-200bar-13-l-min%2C-silnik-benzynowy/164
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3513-5l-bezbarwny-polysk-Powloka-antygraffiti-na-praktycznie-kazdy-typ-powierzchni%2C-gladkie-powierzchnie%2C-metale%2C-tworzywa%2C-cegla-klinkierowa%2C-granit/78
https://sklepms.pl/pl/p/FALCH-Wheel-Jet-5-myjka-cisnieniowa-200bar-13-l-min%2C-silnik-benzynowy/164
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3505-ZMYWACZ-POWLOK-Srodek-do-usuwania-powlok-mikro-woskowych%2C-kredek-woskowych%2C-wosku-z-nagrobkow/80


 

 
 

 

 
Aluminium lakierowane 

 
oraz 

  
słupy nośne HAB 

lakierowane i ocynkowane 

do wyboru: 

 

AGS 3550 

 

Permanentna (niezmywalna) 

na bazie siloksanów  

oraz związków azotowych 

z 5 letnim okresem trwałości 
(w praktyce kilkanaście lat) 

ściereczka z mikro-fibry 

mocowana na ściągacz 

do mycia szyb  

 lub wałek lakierniczy 

tak jak powyżej  

na ekranach  

z poliwęglanu i pleksiglasu 

tak jak powyżej  

na ekranach z poliwęglanu i pleksiglasu 

AGS 3722 G 

Permanentna (niezmywalna) 

na bazie silanów/siloksanów 

z 10 letnim okresem trwałości       wałek malarski 

      lub 

      agregat natryskowy 

Myjka ciśnieniowa  

z zimną wodą pod ciśnieniem 

max. 70 bar lub ciepłą wodą  

o temperaturze max. 50 0C  

pod ciśnieniem max. 60 bar 

Usuwanie graffiti z powłoki AGS 3722 G wykonuje się 

myjką ciśnieniową z zimną wodą pod ciśnieniem max. 70 

bar, lub ciepłą o temperaturze max. 50 0 C pod ciśnieniem 

max. 60 bar, dzięki czemu, po usunięciu graffiti powłoka 

pozostaje na powierzchni i nadal zapewnia jej ochronę 

przed kolejnymi graffiti. Uwaga! – wyższa temperatura 

wody oraz ciśnienie mogą doprowadzić do uszkodzenia 
powłoki i skrócenia jej właściwości ochronnych.   

AGS 3513 

Powłoka zmywalna  

na bazie mikro-wosków  

z 7 letnim okresem trwałości 

(w praktyce kilkanaście lat) 

Myjka ciśnieniowa  

z gorącą wodą o temperaturze 

90 0 C pod ciśnieniem 100 bar 

lub środek AGS 3505 

Do usuwania graffiti z powłoki AGS 3513 stosuje się myjkę 

ciśnieniową z gorącą wodą (900C) pod ciśnieniem 100 bar, 

lub preparat AGS 3505, który zastępuje gorącą wodę. 

Powłoka ulega zmyciu wraz z usuniętym graffiti, dlatego 

należy ją odnowić w miejscu wykonanego czyszczenia. 

Zielona 
Ściana 

z welonem 
i 

Panele 
drewniane 

welon 
z 

poliestru 

AGS 3514 

Powłoka zmywalna  
na bazie mikro-wosków 

z 7 letnim okresem trwałości 

(w praktyce kilkanaście lat) 

agregat natryskowy 
 

    wałek malarski 

(panele drewniane) 

Myjka ciśnieniowa  

z gorącą wodą o temperaturze 

60 0 C pod ciśnieniem 80 bar 

Z uwagi na przestrzenną i wielowymiarową powierzchnię 

Zielonej Ściany, do naniesienia powłoki AGS 3514 należy 

zastosować wyłącznie metodę natryskową, stosując 

agregat malarski, kompresor lub atomizer plecakowy. 

Do usuwania graffiti z Zielonej Ściany, zabezpieczonej 

powłoką AGS 3514 stosuje się wyłącznie myjkę ciśnieniową 

z gorącą wodą o temp. 600C pod ciśnieniem max. 80 bar.  

Powłoka ulega zmyciu wraz z usuniętym graffiti, dlatego 

należy ją odnowić w miejscu wykonanego czyszczenia. 

welon 
z 

włókniny 

Zielona ściana bez welonu Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Brak welonu uniemożliwia naniesienie powłok anty graffiti.  

 
 
 
 
 
 
  Panele z:  
 

- betonu  
 

- Trocino- 
  betonu 
 

- betonowa   
  podwalina 
  ekranu 

 Surowy 
 beton, 
 trocinobeton 
 i podwalina 

do wyboru: 

 

AGS 3500 

 

Powłoka zmywalna  

na bazie mikro-wosków 

z 5 letnim okresem trwałości 

(w praktyce kilkanaście lat) 

    wałek malarski 

    lub 

agregat natryskowy 

Myjka ciśnieniowa  

z gorącą wodą o temperaturze 

90 0 C pod ciśnieniem 80 bar 

lub środek AGS 3505 

Do usuwania graffiti z surowych paneli trocinobetonowych  

i podwalin ekranów, które zabezpieczono powłokami  

AGS 3500, AGS 3506 kolor, stosuje się myjkę ciśnieniową 

z gorącą wodą o temperaturze 900 C, pod zróżnicowanym 

ciśnieniem 50 bar na trocinobetonie, 80 bar na podwalinie.  

Do usunięcia małych napisów można zastosować preparat 

AGS 3505, który zastępuje gorącą wodę i rozpuszcza 

powłokę wraz z graffiti, które należy zmyć z powierzchni. 

Powłoki AGS 3500 i 3506 kolor ulegają zmyciu wraz z 
usuniętym graffiti, dlatego należy je odnowić w miejscu 

wykonanego czyszczenia, po wyschnięciu powierzchni. 

AGS 3506 kolor  

Powłoka zmywalna  

na bazie mikro-wosków 

z 7 letnim okresem trwałości 

barwiona wg. RAL i NCS 

 Malowany 
 beton,     
 trocinobeton  
 i podwalina 

AGS 3722 S 

Permanentna (niezmywalna) 

na bazie silanów/siloksanów 

z 10 letnim okresem trwałości Myjka ciśnieniowa  

z zimną wodą pod ciśnieniem 

max. 70 bar lub ciepłą wodą  

o temperaturze max. 50 0C  

pod ciśnieniem max. 60 bar 

Usuwanie graffiti z malowanych paneli trocinobetonowych  

i podwalin zabezpieczonych powłokami AGS 3722 S, 3723 
kolor, wykonuje się myjką ciśnieniową z zimną wodą pod 

ciśnieniem max. 70 bar, lub ciepłą o temp. max. 50 0 C  

pod ciśnieniem max. 60 bar, dzięki czemu, po usunięciu 

napisów, powłoki pozostają nienaruszone i nadal spełniają 

ochronę przed kolejnym tworami graffiti. Uwaga! - wyższe 

ciśnienie wody i temperatura mogą uszkodzić w/w powłoki 

i spowodować skrócenie ich właściwości ochronnych.   

AGS 3723 kolor  

Permanentna (niezmywalna) 
na bazie silanów/siloksanów 

z 10 letnim okresem trwałości 

barwiona wg. RAL i NCS 

 
 

 
             

    MASTERS SERVICE M. Woźniak, J. Jakubiec S.C. – Wyłączny dystrybutor na Polskę szwedzkich produktów firmy Trion Tensid: AGS® BPS® TCS® oraz ALRON® i wykonawca usług.   

43-430 Skoczów, Harbutowice ul. Wiślańska 156, Tel. 33 816 80 80, 816 48 48, Fax w. 9, Mobile: 692 676 403, 602 293 486, e-mail: biuro@ags.info.pl , strona: www.sklepms.pl 
 

Niniejsze opracowanie stanowi naszą własność intelektualną. Bez pisemnej zgody jego treść nie może być zmieniana, kopiowana w całości, części, w tym również 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.

https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3550-transparentny-polysk-Powloka-antygraffiti-i-antyplakat-na-materialy-przezroczyste%2C-pleksiglas%2C-poliweglan%2C-szklo%2C-powierzchnie-gladkie-z-polyskiem/86
https://sklepms.pl/pl/p/MIKROFIBRA-50-X-60-Scierka-mikrofibra-granatowa-gruba-350g/138
https://sklepms.pl/pl/p/WALEK-GIRPAINT-poliamid-rozm-100mm-o-srednicy-30-mm-z-raczka-plastikowa/159
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3722-G-bezbarwny-polysk-Powloka-antygraffiti-i-antyplakat-na-powierzchnie-gladkie%2C-polerowany-granit%2C-marmur%2C-metale%2C-tworzywa/84
https://sklepms.pl/pl/p/WALEK-GIRPAINT-poliamid-rozm-250mm-o-srednicy-60-mm-z-raczka-plastikowa/158
https://sklepms.pl/pl/p/WAGNER-PRO-SPRAY-20-Agregat-malarski-System-do-malowania-natryskowego-PS-20/140
https://sklepms.pl/pl/p/FALCH-Wheel-Jet-5-myjka-cisnieniowa-200bar-13-l-min%2C-silnik-benzynowy/164
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3513-5l-bezbarwny-polysk-Powloka-antygraffiti-na-praktycznie-kazdy-typ-powierzchni%2C-gladkie-powierzchnie%2C-metale%2C-tworzywa%2C-cegla-klinkierowa%2C-granit/78
https://sklepms.pl/pl/p/FALCH-Wheel-Jet-5-myjka-cisnieniowa-200bar-13-l-min%2C-silnik-benzynowy/164
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3505-ZMYWACZ-POWLOK-Srodek-do-usuwania-powlok-mikro-woskowych%2C-kredek-woskowych%2C-wosku-z-nagrobkow/80
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3514-bezbarwny-polmat-Powloka-antygraffiti-na-elewacje-tynkowe%2C-tynki-cienkowarstwowe%2C-cementowo-wapienne%2C-mozaikowe/77
https://sklepms.pl/pl/p/WAGNER-PRO-SPRAY-20-Agregat-malarski-System-do-malowania-natryskowego-PS-20/140
https://sklepms.pl/pl/p/WALEK-GIRPAINT-poliamid-rozm-250mm-o-srednicy-60-mm-z-raczka-plastikowa/158
https://sklepms.pl/pl/p/FALCH-Wheel-Jet-5-myjka-cisnieniowa-200bar-13-l-min%2C-silnik-benzynowy/164
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3500-5l-bezbarwny-polmat-Powloka-antygraffiti-na-powierzchnie-betonowe-surowe-i-malowane-prefabrykaty-/72
https://sklepms.pl/pl/p/WALEK-GIRPAINT-poliamid-rozm-250mm-o-srednicy-60-mm-z-raczka-plastikowa/158
https://sklepms.pl/pl/p/WAGNER-PRO-SPRAY-20-Agregat-malarski-System-do-malowania-natryskowego-PS-20/140
https://sklepms.pl/pl/p/FALCH-Wheel-Jet-5-myjka-cisnieniowa-200bar-13-l-min%2C-silnik-benzynowy/164
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3505-ZMYWACZ-POWLOK-Srodek-do-usuwania-powlok-mikro-woskowych%2C-kredek-woskowych%2C-wosku-z-nagrobkow/80
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3506-KOLOR-wg-RAL-i-NCS-10l-barwiona-powloka-antygraffiti-do-zabezpieczania-roznych-materialow-i-powierzchni-elewacyjnych/165
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3722-S-bezbarwny-polmat-Powloka-antygraffiti-i-antyplakat-na-chlonne-powierzchnie-mineralne%2C-beton%2C-tynki%2C-kamienie/83
https://sklepms.pl/pl/p/FALCH-Wheel-Jet-5-myjka-cisnieniowa-200bar-13-l-min%2C-silnik-benzynowy/164
https://sklepms.pl/pl/p/AGS-3723-KOLOR-wg-RAL-i-NCS-100l-barwiona-powloka-antygraffiti-i-antyplakat-na-elewacje-tynkowe-i-betonowe/166
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Falch® wheel jet 5 p – 200 bar 

Myjka spalinowa, zasilana silnikiem benzynowym VANGUARD z regulacją ciśnienia pomiędzy 30-200 bar.  

Wyposażona w niezwykle trwałą i wydajną pompę wody o przepływie 5-13 litrów/1 minutę (780 l/godz.) 

Zapewnia optymalną wydajność prac na ekranach akustycznych przy niewielkim spalaniu benzyny 1 l/h.  

Wheel jet 5p - to profesjonalna maszyna ciśnieniowa, przeznaczona do pracy ciągłej - nawet 24 h/dobę, 

a jej maksymalne ciśnienie 200 bar w zupełności wystarcza do prac serwisowych związanych usuwaniem  

graffiti oraz czyszczeniem ekranów akustycznych z zabrudzeń komunikacyjno-atmosferycznych i innych.   

 

          

Falch® wheel jet 11 p – 300 bar 

Myjka spalinowa, zasilana silnikiem benzynowym VANGUARD z regulacją ciśnienia pomiędzy 50-300 bar.  

Wyposażona w niezwykle trwałą i wydajną pompę wody z przepływem 8-18 litrów/1 min. (1080 l/godz.) 

Zapewnia zdwojoną efektywność podczas prac na ekranach akustycznych przy spalaniu benzyny 2,8 l/h.  

Wheel jet 11p - to profesjonalna maszyna ciśnieniowa, przeznaczona do pracy ciągłej - nawet 24 h/dobę, 

a jej ciśnienie 300 bar pozwala nie tylko na usuwanie graffiti i innych zabrudzeń z ekranów akustycznych,  

ale też wykonanie dodatkowych prac, jak likwidację starych warstw powłok, farb, lakierów, osadów itp..                

 

 

Falch® wheel jet 18 p – 500 bar 

Myjka spalinowa, zasilana silnikiem benzynowym VANGUARD z regulacją ciśnienia pomiędzy 50-500 bar.  

Wyposażona w niezwykle trwałą i wydajną pompę wody z przepływem 6-18 litrów/1 min. (1080 l/godz.) 

Zapewnia wszechstronną efektywność prac na ekranach akustycznych przy spalaniu benzyny 4,5 l/h.  

Wheel jet 11p - to profesjonalna maszyna ciśnieniowa, przeznaczona do pracy ciągłej - nawet 24 h/dobę, 

a jej ciśnienie 500 bar pozwala na wykonywanie wszystkich prac serwisowych na ekranach akustycznych:  

usuwanie graffiti, zanieczyszczeń, likwidację starych powłok, farb, lakierów, mleczka cementowego itp..  

 

 

 

 

 

 

Nagrzewnica wody Falch® H99 - od 100 do 500 bar  

H99 – to urządzenie do regulowanego podgrzewania wody pod ciśnieniem, w temperaturach 10-155 OC,  

w przedziale ciśnień 100 - 500 bar, kompatybilne z myjkami ciśnieniowymi Falch® wheel jet 5, 11, 18. 

Nagrzewnica jest zasilana elektrycznie, pobierając tylko 0,4 kW energii do rozruchu kotła grzewczego,  

który spala 5,4 litra/godz. oleju opałowego lub napędowego. Mały pobór energii rozruchowej umożliwia  

też uruchamianie urządzenia przez zastosowanie małego agregatu prądotwórczego o mocy około 1 kW. 

H99 - to profesjonalny kocioł grzewczy, przeznaczony do pracy ciągłej - nawet 24 h/dobę, generujący  

wysoką moc grzewczą 99 kW, dzięki czemu może być wykorzystywany również do innych zastosowań … 

Nagrzewnica działa w obiegu zamkniętym, poprzez podgrzanie wody sprężonej wcześniej w myjce, która  

jest dostarczana do wężownicy kotła specjalnym wężem i po osiągnięciu żądanej temperatury wypływa  

pod tym samym ciśnieniem za pomocą drugiego węża ciśnieniowego, wprost do lancy pistoletu myjki. 
 

Ciepła lub gorąca woda jest czasami niezbędna do wykonania niektórych prac serwisowych na ekranach 

akustycznych (jak np. usuwanie graffiti, usuwanie starych farb i lakierów, likwidacja trudnych zabrudzeń) 

dlatego nagrzewnica H99 jest optymalnym uzupełnieniem myjek ciśnieniowych Falch®, zapewniając  

wysoką wydajność oraz płynną regulację żądanej temperatury przy różnych parametrach ciśnienia wody.      
  

 

 

Pompa wodna Falch® P1 – od 100 do 500 bar  

Pompa P1 – to urządzenie niezbędne w sytuacji braku sieciowego ujęcia wody, gdy musi być czerpana  

ze zbiorników. Umożliwia dynamiczny pobór wody, zapewniając jej odpowiednie-stałe ciśnienie robocze  

4 bar, które jest konieczne dla efektywnej pracy myjek ciśnieniowych Falch® wheel jet 5, 11, 18. 

Pompa P1 jest urządzeniem profesjonalnym, do pracy ciągłej – nawet 24 h/dobę, z dostosowywanym 

przepływem wody na poziomie od 10 do 60 litrów/minutę. Jest zasilana elektrycznie, pobierając 0,94 kW,  

co pozwala też na jej uruchamianie przy użyciu małego agregatu prądotwórczego o mocy około 2 kW.                                                                                                                                

 

Podstawowe akcesoria do myjek ciśnieniowych Falch® 

 

Spalinowe myjki ciśnieniowe Falch® = niezawodność + niezależność od zasilania  



     

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona ptaków – pionowe paski wykonane metodą naklejania folii   

 

Ochrona ptaków – pionowe paski wykonane metodą szlifowania maszynowego 

 

Na podstawie obserwacji administratorów i interwencji ornitologów stwierdzono, że sylwetki 

ptaków naklejane na przejrzystych panelach ekranów akustycznych nie są odpowiednim 

zabezpieczeniem przed kolizjami ptaków z tymi obiektami. Obecnie stosuje się ochronę w  

postaci czarnych lub białych pasów o szerokości 2 cm, które instalowane są na powierzchni 

paneli co 10 cm. Pasy te są wykonywane różnymi metodami: na etapie produkcji ekranów 

mogą być zatapiane w wewnętrznej strukturze pleksiglasu lub malowane na powierzchni, 

a na panelach już zamontowanych są wyklejane folią samoprzylepną lub malowane metodą 

zbliżoną do sitodruku. Nieco rzadziej stosowanym rozwiązaniem jest wykonywanie pasów 

poprzez ich frezowanie-szlifowanie, które daje subtelny i ciekawy efekt „mrożonego szkła” …    

 

Do wyklejania pasów należy zastosować folię samoprzylepną o możliwie najdłuższym okresie 

trwałości tj. minimum 5-10 lat, ponieważ jest ona narażona na skrajne warunki użytkowania,  

jak promieniowanie „UV”, wysokie i niskie temperatury, wiatr, zabrudzenia komunikacyjne  

oraz stosowane zimą środki odladzające, których działanie wpływa na naturalną degradację. 

Przed naklejeniem pasów, powierzchnia ekranów musi zostać starannie wyczyszczona przy 

użyciu środków chemicznych i myjki ciśnieniowej, aby zapewnić idealną przyczepność folii. 

Paski muszą być przycięte maszynowo na żądaną szerokość 2 cm i odpowiednią długość, 

dostosowaną do wymiarów paneli. Proces naklejania pasków jest pracochłonny i wymaga 

doświadczenia, ponieważ instalacja każdego z nich odbywa się w sposób manualny ręczny. 

 

 

W zależności od wymagań administratora, stosuje się najczęściej dwa kolory pasów tj. czarny 

lub biały, jednak w kwestii kolorystyki niema ograniczeń i można wykorzystać całą paletę RAL. 

Z przyczyn praktycznych (tj. ze względu na skłonność ekranów do brudzenia się) czarne pasy 

są najczęściej wybieranym wariantem. Ponadto, podczas usuwania graffiti z czarnych pasów, 

wykazują one zazwyczaj lepszą odporność chemiczną i nie ulegają przebarwieniu jak białe ... 
   

Wyklejanie pasów bywa też łączone z umieszczeniem dodatkowych elementów ozdobnych lub 

instalacji artystycznych, które zdecydowanie poprawiają ogólny wygląd monotonnych pasów. 

Takie rozwiązania są stosowane np. przy wjazdach do miast, gdzie umieszczane są detale 

artystyczne, które nawiązują tematycznie do nazwy, historii i charakteru danej miejscowości. 

 

 

     

 

Alternatywnym rozwiązaniem dla pasów naklejanych lub malowanych (których trwałość jest 

ograniczona) jest ich wykonywanie poprzez frezowanie-szlifowanie pleksiglasu lub poliwęglanu,  

dzięki czemu wykonane linie są trwałe i odporne na wszystkie czynniki naturalnej degradacji, 

jak promieniowanie „UV”, wysokie i niskie temperatury, wiatr, zabrudzenia komunikacyjne  

oraz stosowane zimą środki odladzające. Wykonane w ten sposób linie nie wymagają przez to 

odnawiania, jak to się dzieje w przypadku pasków instalowanych przy użyciu folii lub farby. 
 

Niektórzy producenci ekranów akustycznych wdrożyli to rozwiązanie do wytwarzania pasków 

na etapie produkcji paneli, jednak zastosowanie tej metody na zamontowanych już ekranach 

jest wyzwaniem technicznym, z którym wiele firm serwisowych radzi sobie lepiej lub gorzej.     

    

 

Wychodząc naprzeciw problematyce szlifowania pasów chroniących ptaki na już istniejących 

ekranach akustycznych, nasza firma Masters Service zaprojektowała autorskie urządzenie,  

dzięki któremu pionowe linie możemy wykonywać na wszystkich typach przejrzystych paneli, 

w tym wykonanych z pleksiglasu, poliwęglanu oraz szkła hartowanego. Jest ono zasilane 

elektrycznie (z agregatu prądotwórczego) i sterowane automatycznie, umożliwiając szlifowanie 

pasów na panelach o zróżnicowanej wysokości (od 1 do 4,5 m) i szerokości bez ograniczeń. 
 

Obsługa urządzenia wymaga 2 osób, a jego wydajność robocza wynosi ok. 120-180 m2/ 8 rbg. 

W oparciu o ten autorski projekt oferujemy jak dotąd tylko usługi, bez sprzedaży urządzeń. 

 

   

 

 

 

Metoda szlifowania pasów daje subtelny i korzystny wizualnie efekt „mrożonego szkła”,  

który doskonale wpasowuje się optycznie na długich ciągach ekranów akustycznych, 

zachowując dodatkowo walory widokowe znajdujące się w ich tle … 

Ponadto, jest optymalnym rozwiązaniem kosztowym ze względu na jednorazowy zabieg …  

 



 

BHP + DORADZTWO TECHNICZNE 

Stosowanie środków AGS® · BPS® · TCS® jest zazwyczaj proste oraz bezpieczne dla pracowników  

i wymaga przestrzegania standardowych zasad BHP przy pracy z profesjonalnymi chemikaliami.  

Wraz z w/w produktami zapewniamy optymalne, sprawdzone i bezpieczne metody ich stosowania,  

oparte na naszym trzydziestoletnim doświadczeniu. Zapewniamy praktyczne szkolenia oraz szeroko  

rozumiane doradztwo techniczne, zarówno na etapie doboru, jak również w trakcie ich użytkowania. 

 

 

 Dystrybutor na Polskę                                        43-430 Skoczów, Harbutowice, ul. Wiślańska 156. Tel 33/ 816 80 80, 816 48 48, 692 676 403  

 

     

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Wpływ technologii AGS® · BPS® · TCS® na środowisko naturalne 

Produkty systemów AGS® - Anti Graffiti System · BPS® - Building Protection System · TCS® - Tensid Cleaning System są stosowane od 1983r  

do przeciwdziałania graffiti i bieżącego utrzymania w czystości ekranów akustycznych oraz pozostałej infrastruktury drogowej wielu krajów UE i nie tylko. 

Polecane są przez wiodących producentów ekranów akustycznych i wykorzystywane przez firmy wykonawcze oraz zajmujące się ich bieżącym serwisem.  

W Polsce również zyskały uznanie, będąc powszechnie stosowane, głównie na nowoczesnych obiektach drogowych, wymagających wysokiej jakości. 

 

Preparaty systemów AGS® · BPS® · TCS® produkowane i udoskonalane od 1983r, są zaprojektowane w ten sposób, aby przy zachowaniu skuteczności, 

zapewnić bezpieczeństwo dla użytkowników, środowiska naturalnego oraz czyszczonej powierzchni. Wyjątkowa dbałość w tym zakresie szwedzkiego 

producenta Trion Tensid AB, czyni je unikalnymi nie tylko w Europie ale i na innych kontynentach. Pro-ekologiczne właściwości tych produktów nabierają 

szczególnego znaczenia w kontekście dyrektywy UE „REACH”, regulującej zasady ochrony środowiska i bezpieczeństwa dla wykonawców i użytkowników. 

 

Ekologia 

Produkty systemów AGS® · BPS® · TCS® są biodegradowalne, a naturalna degradacja większości 

produktów w zakresie 70% przebiega w okresie 14 dni, czyli krócej od spożywczego jogurtu!  

Dzięki temu, ścieki powstające w procesie usuwania graffiti oraz czyszczenia powierzchni nie wymagają 

utylizacji i mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji, co zdecydowanie ułatwia pracę, 

obniżając przy tym koszty stosowania środków chemicznych. 

 

Powyższe właściwości potwierdzają badania wykonane metodą OECD 302B, w teście HEDESELLSKAPET, 

które stanowią najbardziej rygorystyczne wymagania w tym zakresie.  

 

   Ekrany Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 – zabezpieczone powłoką anty graffiti AGS 3550 
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biuro@ags.info.pl   www.sklepms.pl  


