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PRODUCT INFORMATIE 
 

BESCHRIJVING 

AGP 1414 is een alkaline schaduw verwijderaar.  Dankzij AGP 1414’s hoge pH gehalte, verwijdert het uiterst efficiënt 

schaduw en verf. 

 

KENMERKEN EN VOORDELEN 

 Wordt voornamelijk gebruikt voor het verwijderen van schaduwen, nadat men eerst de graffiti heeft verwijderd 

 Kan op de meeste types ondergrond worden gebruikt, behalve op aluminium 

 Doe steeds eerst een test op het oppervlak 

 

OPMERKING 

 De onderliggende verf kan beschadigd worden 

 

TOEPASSING 

 Breng een laag aan op de ondergrond met een kwast of roller 

 Indien nodig, het product langer laten indringen in de graffiti 

 AGP 1414 heeft 10 tot 30 minuten nodig om de graffiti te ontbinden 

 Spoel de gevel grondig na met water, een hogedrukreiniger is aanbevolen 

 Indien nodig, behandeling herhalen 

 

VERBRUIK (pH14 concentratie) 

0,2 – 0,3 liter/m² 

 

VEILIGHEID 

 Gebruik beschermende handschoenen van rubber of plastic 

 Draag een veiligheidsbril of een beschermend masker 

 Draag beschermende kledij 

 

VERPAKKING 

Vaten van 25L 

 

OPSLAG 

Donker en vorstvrij.  12 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking. 

 

VEILIGHEID, ECOLOGIE, ELIMINATIE 

Voor meer informatie betreffende veiligheid tijdens het transport, opslag en handeling, evenals de eliminatie en ecologie, 

zie MSDS blad. 

De informatie in deze technische fiche, weerspiegelt de meest moderne technieken en werkwijzen.  Het gebruik 

van het product is niet onder onze controle, de fabrikant noch de distributeur kan verantwoordelijk gesteld 

worden voor deze aanwijzingen. Aanwijzingen niet gedekt door de inhoud van dit productblad, vereisen de 

schriftelijke bevestiging van de hoofdzetel. 

Onze algemene voorwaarden zijn permanent van toepassing. Het huidig productblad, annuleert en vervangt het 

vorige. 
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