
  
TAGS AWAY 

Poderoso removedor 

de graffiti 
especialmente 

desenvolvido para a 
remoção da maior 

parte de marcadores 
de tinta permanente 

e corantes de couro 
que pode também 

ser usado com 
eficácia em tintas de 

spray. 

Para uso exterior e 

interior. 

TAGS AWAY – Removedor de graffiti 
 

Com uma importante componente de mobilidade, uma vez que pode ser 

utilizado em embalagens de 750ml com pulverizador, remove graffitis da maior 

parte de marcadores de tinta permanente e revela também grande eficácia 

quando usado em pinturas de spray. 

Pode ser usado na maior parte das superfícies. Pintadas, porosas ou galvanizadas. 

É uma fórmula que demonstrou ser extremamente eficiente na remoção de 

corantes de couro. 

  Instruções de uso 
 

 Superfícies difíceis não porosas 
 

Aplicar TAGS AWAY no graffiti e limpar com um pano ou papel absorvente seco e limpo.  
Limpar de dentro para fora para evitar derrames. 

Com graffiti muito persistente, deixar o produto actuar alguns minutos antes de remover. 
Para evitar químicos dissolvidos na superfície, neutralizar com água ou com um detergente levemente 

alcalino. 
 

 Superfícies porosas com graffitis novos 
 

Aplicar TAGS AWAY e deixar actuar por alguns minutos.  
Remover com água, de preferência quente, e com pressão ajustada à superfície. 

 
Alternativa: Aplicar TAGS AWAY e deixar actuar por alguns minutos e acompanhar com a aplicação de SAG 

2+ ou 2+ GEL e deixar actuar até o graffiti dissolver.  
Remover com água, de preferência quente, e com pressão ajustada à superfície. 

 
 

 
 

Importante! É sempre recomendado fazer sempre um teste numa parte pequena da superfície. 

Modificado: 10-09-2020 
A informação inserida nesta ficha é uma guia para o uso do produto. A P.Q.B. – Produtos Químicos e Biológicos, não garante o resultado final.  

O aplicador do produto deverá testá-lo e é da sua responsabilidade obter o resultado desejado. 
Rua 11 de Março, nº 7 armazém. 2625-449 Forte da Casa 

211 318 831   comercial@pqb.pt  www.pqb.pt 
 



 
Dose 

 
Concentrado. 

 
Consumo 
 
0,1-0,3 litros/m². 
 

Dados técnicos 
 
• Líquido amarelado. 

• Embalagens: 750 ml garrafas de spray. 
• Densidade: 0,97 kg/litro. 

• Ponto de inflamação >61°C. 
• Suave odor a solvente. 

• Contém: n-Butylpirrolidona, 2-butoxietanol, gamma butyiolactone. 
 
Armazenamento 
  
Fechado na embalagem original. Não congelar. 

 

Durabilidade 
 
Aproximadamente 24 meses na embalagem fechada. 

 

Precauções 
 
Usar óculos e luvas de protecção.  

Máscara respiradora em áreas com pouca ventilação. 

 

Simbologia: Perigo 

 

Perigoso se ingerido.  

Irritações na pele. Graves irritações oculares. 

 

Para mais informações, consultar a MSDS 
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