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Obszary stosowania 

Remmers AGE usuwa lakiery dys-
persyjne, akrylowe, lakiery oparte 
na spirytusie, jak również graffiti 
ze wszystkich podłoży drewnia-
nych, metalowych i mineralnych. 
Właściwości produktu 

Produkt czyszczący o konsystencji 
pasty, emulgujący w wodzie.  
Remmers AGE ma długi czas ak-
tywności, dzięki czemu skutecznie 
usuwa także mocno zagłębione 
warstwy farb i lakierów.  
 Nie zawiera 1-metylopirolidyny 
 Nie zawiera chlorowanych wę-

glowodorów 
 Zarejestrowany w wykazie 

przebadanych systemów do 
usuwania graffiti BAST,  
nr UBA 07530119. 

 
 
 
 
 
 
 

Sposób stosowania 

Materiał należy nakładać pędzlem, 
szczotką, wałkiem (nie używać 
szczotki z syntetycznym włosiem) 
lub nanosić urządzeniem airless  
w taki sposób, aby nastąpiło wysy-
cenie. Usunąć preparat wraz ze 
zmiękczoną warstwą farby używa-
jąc szpachli lub myjki ciśnieniowej  
Skuteczność odspajania jest uza-
leżniona od podłoża i materiałów, 
które mają zostać usunięte, jak 
również od otaczającego klimatu 
i grubości warstw.  
Czas reakcji można wydłużyć, 
nakładając cienką folię plastikową.  
Wskazówki  

Generalną zasadą powinno być 
wykonywanie odpowiednich po-
wierzchni próbnych w celu spraw-
dzenia możliwości stosowania 

materiału i ustalenia zużycia. Pra-
ce w pomieszczeniach należy 
prowadzić tylko pod warunkiem 
zapewnienia odpowiedniej wenty-
lacji. Przestrzegać przepisów BHP. 
Przestrzegać przepisów dotyczą-
cych usuwania produktów tego 
typu i zmiękczonych farb. 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemnik blaszany 0,75 l; 5l i 25 l 
 
Zużycie: 
W zależności od grubości warstwy 
starej powłoki ok. 300-500 g/m² 
 
Składowanie: 
Przy przechowywaniu w zamknię-
tych, oryginalnych pojemnikach  
w miejscu chłodnym ale zabezpie-

Dane techniczne produktu 

Dane techniczne produktu w stanie dostawy 
Gęstość: 1,05 kg/l 
Odczyn pH (20°C): ok. 8,5 dla roztworu 10 g/l wody 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1368 

AGE 
Niealkaliczny środek do usuwania graffiti i farb.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Do zastoso-
wań zewnętrz-

nych i we-
wnętrznych 

 Temperatura 
stosowania 

 Malowanie 
pędzlem, 
wałkiem, 

natrysk nisko-
ciśnieniowy, 
spryskiwanie 

 Ilość nakłada-
nego materiału 

 Przechowywać 
w miejscu 
chłodnym i 
suchym, 

chronić przed 
mrozem, 
starannie 
zamykać 

 Okres prze-
chowywania 
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czonym przed mrozem co najmniej 
12 miesięcy. 
 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
W przypadku nakładania metodą 
natryskową należy stosować 
środki ochrony osobistej. 
Ochrona dróg oddechowych: 
filtr kombinowany, co najmniej 
A/P2 (na przykład firmy Dräger). 
Odpowiednie rękawice ochron-
ne - patrz Karta Charakterystyki. 
Nosić zamkniętą odzież ochron-
ną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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