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lOPIS DZIAŁANIA

ZASTOSOWANIE

CECHY PRODUKTU

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tag-X to połączenie silnych biodegradowalnych i przyjaznych środo-
wisku rozpuszczalników, oraz substancji czynnych powierzchniowo, 
które szybko wnikają i zmiękczają graffiti na betonowych, oraz ka-
miennych powierzchniach, dzięki czemu można je z łatwością usunąć 
za pomocą spryskiwacza ciśnieniowego. Przywraca pierwotny wygląd 
powierzchnią zabrudzonym przez graffiti bez szorowania, skrobania 
lub piaskowania. 

• Nie stosować na malowanych powierzchniach, chyba że farba 
ma być później usuwana. 

• Nie stosować w pobliżu otwartej żywności. 
• Należy chronić wszelkie pobliskie powierzchnie przed przypadko-

wym kontaktem z Tag-X. 
• Nie należy stosować wewnątrz pomieszczeń z słabą wentylacją. 
• Nie należy rozcieńczać z wodą lub rozpuszczalnikiem przed 

użyciem.
• Tag-X może powodować trwałe odbarwienia na niektórych pod-

łożach. Zawsze przed użyciem na większej powierzchni należy 
wykonać próbę w mało widocznym miejscu aby upewnić się, że 
środek nie wpływa negatywnie na daną powierzchnie.  

• Farba graffiti może sieciować i twardnieć z biegiem czasu, 
przez co staje się trudniejsza do usunięcia. Najlepsze rezultaty 
osiągane są gdy graffiti jest usuwane w niedługim czasie po jego 
nałożeniu.

• W zależności od substratu i rodzaju farby graffiti, po zaaplikowa-
niu Tag-X może pozostać słaby zarys graffiti. W takim wypadku 
należy zastosować niewielką ilość wybielacza (podchloryn sodu), 
nadtlenku wodoru, albo innego utleniacza aby usunąć uporczy-
we pozostałości. Przed użyciem utleniaczy należy w mało widocz-
nym miejscu upewnić się, że nie uszkodzą one powierzchni na 
która będą stosowane. 

• Należy upewnić się, że czyszczona powierzchnia może być spłu-
kiwana za pomocą spryskiwacza ciśnieniowego. 

• Jeśli czyszczone powierzchnie wyróżniają się wyglądem od 
obszarów wcześniej nie zabrudzonych należy zmniejszyć ilość 
nakładanego środka, wraz ze zmniejszeniem dokładności 
czyszczenia. 

• Zażądaj aktualnej dokumentacji produktu, etykiet i arkuszy bez-
pieczeństwa materiału od dostawcy i przeczytaj je przed użyciem 
produktu.

• Warunki środowiskowe budowy, własności substratu mogą mieć  
znaczenie dla wyboru produktu, metod aplikacji, procedury i da-
wek, osiągniętego efektu i zachowania powłoki. Dokumentacja 
produktu daje ogólną informację właściwą w pewnych warun-
kach. Wymagane jest przeprowadzenie testu przez nabywcę lub 
wykonawcę przed zastosowaniem produktu na dużą skalę (nie-
zależnie od innych potwierdzeń werbalnych lub pisemnych), dla 
weryfikacji produktu i czy zakupione ilości mogą być naniesione 
w satysfakcjonujący sposób oraz czy osiągną pożądany wygląd i 
własności w konkretnych warunkach.

• Osłaniać wszystkie sąsiadujące powierzchnie nie wymagające 
usuwania graffiti.

• Tag-X należy nakładać używając opryskiwacza ręcznego, ci-
śnieniowego, lub wałka. Przeciętna wydajność to 2-5 m²/L przy 
pojedynczej aplikacji. Z reguły środek jest nakładany nie więcej 
niż dwukrotnie na ten sam obszar, aby usunąć całość graffiti. 

• Aby umożliwić jak najdokładniejszą penetracje graffiti pozostaw 
TAG-X na jego powierzchni na 10-30 minut w zależności od skali 
zabrudzenia. 

• Aby usunąć graffiti należy zmyć zabrudzoną powierzchni spry-
skiwaczem ciśnieniowym mając na uwadze to, aby nie trzymać 
go zbyt blisko danej powierzchni co mogłoby skutkować jej 
uszkodzeniem. 

• Nie pozwól, aby TAG-X wyschnął na czyszczonej powierzchni. 
Jeśli tak się stanie wymagana jest ponowna aplikacja. 

• Należy odczekać przynajmniej 24 godziny po usunięciu graffiti z 
nałożeniem farby lub powłok ochronnych, dając czas TAG-X na 
wyparowanie. 

• Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia z graffiti na bazie lakie-
ru, emalii, akrylu, winylu, żywicy lub oleju. 

• Skuteczny na porowatych materiałach budowlanych takich jak 
cegła, pustak, stiuk, marmur, granit, łupek,  beton z dodatkami 
włókien, prefabrykaty budowlane, oraz szeregu innych po-
wierzchni. 

• Tag-X działa z taką samą wydajnością we wszystkich temperatu-
rach – nawet poniżej 0°C. 

• Bezpieczny zarówno dla środowiska jak i dla osób stosujących 
preparat.

• Tag-X jest środkiem biodegradowalnym.
• Po użyciu Tag-X, niechciane graffiti może z łatwością być usu-

nięte za pomocą spryskiwacza ciśnieniowego z ciepła lub zimną 
wodą. 

środki chemiczne do betonu
1/2

• Do użytku na wszelkich zewnętrznych powierzchniach betono-
wych, oraz kamiennych zabrudzonych graffiti. 

• Do stosowania na większości porowatych powierzchni, z których 
czyszczeniem mają problemy inne środki do tego przeznaczone. 

• Skuteczny na betonowych oraz kamiennych powierzchniach, 
gdzie zawiodły inne środki przeznaczone do usuwania graffiti. 

• Stanowi skuteczną alternatywę dla zabezpieczenia powierzchni 
za pomocą powłok ochronnych. 

• Tag-X może być bezpiecznie używany do usuwania graffiti przez 
uprawnione do tego osoby z szkół, budynków komunikacji pu-
blicznej, budynków mieszkalnych, bibliotek, mostów, oraz innych 
obiektów użyteczności publicznej. 

Skuteczny, biodegradowalny, środek do usuwania graffiti z betonowych, oraz kamiennych 
powierzchni.

Nox-Crete Europe Sp. z o.o.
ul. Towarowa 17 / 42-600 Tarnowskie Góry / tel. 32 732-11-00 / email: info@nox-crete.pl
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TAG-X
DANE TECHNICZNE

kolor wodny biały

gęstość 995 g/l

zapach łagodny

temperatura zapłonu 57,2°C

rozpuszczalny w wodze tak

biodegradowalny tak

OPAKOWANIE

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

SKŁADOWANIE

Tag-X jest pakowany w pojemniki o pojemności 3,8 l i 19 l.

Termin przydatności do użycia to 1 rok. Używać przed upływem termi-
nu ważności podanym na opakowaniu.

Składować w suchych pomieszczeniach w temperaturze od 4°C do 
38°C


