
POPIS VÝROBKU

Decap’Sols Guard® Ecological je odmašťovací čisticí 
prostředek bez hydroxidu sodného, který po opláchnutí 
nevyžaduje neutralizaci. Umožňuje odstraňování 
mastných skvrn a nečistot způsobených atmosférickými a 
průmyslovými nečistotami.
  
Decap’Sols Guard® Ecological se snadno biologicky 
rozložitelnými molekulami má všechny výhody ekologického 
výrobku z hlediska snadnosti používání, účinnosti a 
bezpečnosti. To však neplatí pro alternativní agresivní 
produkty.
Decap’Sols Guard® Ecological je obzvláště vhodný na 
vodorovné plochy (podlahy, zpevněný pozemní povrch...) 
a lze jej použít na všech typech materiálů, v interiéru i 
exteriéru (beton, cement, přírodní a umělý kámen, terakota, 
obklady, kamenina, mramor atd.).
Nemění vzhled ani estetiku ošetřovaných podkladů.
Nečistoty lze odstranit otřením nebo drhnutím, aniž je 
připuštěno zaschnutí povrchu.

CHEMICKÁ POVAHA

• Vodný roztok na bázi tenzioaktivních látek, 
polymerů a karboxylových derivátů.

•	 .
PŘEDNOSTI A VLASTNOSTI

• Neagresivní (neobsahuje louh sodný ani hydroxid 
draselný).

• Biologicky odbouratelný.
• Rychlý a vysoce účinný.
• Připraven k okamžitému použití; snadná aplikace.
• Po opláchnutí není třeba neutralizovat pH.
• Produkt na bázi vody.
• Nemění ošetřený povrch.
• Vhodný zejména pro vodorovný povrch.

BALENÍ

Nádoby o objemu 1, 5 a 25 litrů.

BIOLOGICKY  ROZLOŽITELNÝ  ČISTICÍ  PROSTŘEDEK
KTERÝ  NEVYŽADUJE  NEUTRALIZACI

TECHNICKÝ LIST

VYSOCE ÚČINNÁ ODMAŠŤOVACÍ 
SCHOPNOST
LZE NANÁŠET NA VŠECHNY TYPY 
MINERÁLNÍHO PODKLADU 

ODSTRAŇUJE SKVRNY A NEČISTOTY
ŠETRNÝ
PRO EXTERIÉR I INTERIÉR          
NEMĚNÍ SLOŽENÍ PODKLADU



TECHNICKÉ ÚDAJE

Skupenství při 20 °C   : Kapalina
Vzhled     : Bezbarvý
Zápach     : Citrón
pH     : 8 ± 0.5
Bod varu [°C]    : 100 °C
Hustota     : 1.06
Rozpustnost ve vodě [obj/obj] :  : Plně rozpustný
Bod vzplanutí [°C]   Neuvádí se
VOC     : 0 g/l

APLIKACE

• Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou 
skrytou část podkladu.

• Decap’Sols Guard® Ecological je připraven k 
okamžitému použití a aplikuje se nezředěný. Lze 
ředit přidáním 1 dílu produktu k 1 nebo 2 dílům 
vody v závislosti na odstraňovaných nečistotách.

• Nanáší se pomocí nízkotlakého rozprašovače nebo 
štětce.

• Přípravek aplikujte v dostatečném množství.
• Nechte působit od několika minut až jednu hodinu 

v závislosti na míře znečištění.
• Povrch opláchněte vysokotlakým čističem, nebo 

stačí otřít hadříkem. (VÝBOBEK NENECHAT 
ZASCHNOUT)

• Ošetřené podklady není nutné neutralizovat.
• Aby se předešlo budoucímu znečištění, 

doporučuje se použít nakonec ochranné ošetření 
ProtectGuard® nebo ProtectGuard® FT.

VYDATNOST

Níže uvedené údaje jsou přibližné a měly by se používat 
pouze jako obecné vodítko:
5 -15 m² / litr

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
 

• Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

SKLADOVÁNÍ

• Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 
30 °C).

• Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání 
v originálním balení.

DOPORUČENÍ

• Decap’Sols Guard® Ecological neobsahuje žádné látky 
škodlivé pro kůži nebo životní prostředí. Přestože 
použití výrobku nevyžaduje žádná speciální opatření, 
doporučujeme používat rukavice, ochranné brýle a 
vhodný ochranný oděv. V závislosti na citlivosti kůže 
jednotlivce výrobek může a nemusí mít dráždivý 
účinek.

• Pro dosažení nejlepšího vzhledu a výsledků aplikace 
je nutné Decap’Sols Guard® Ecological před použitím 
protřepat.

• Neaplikujte při dešti nebo mrazu a pokud je 
povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5 °C  
nebo vyšší než 30 °C. 

• Neřeďte ani nemíchejte s jiným výrobkem.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

• Ochrana dýchacích cest: Za normálních podmínek 
nejsou nutné žádné speciální dýchací přístroje.

• Ochrana rukou: Používejte domácí rukavice.
• Ochrana pokožky: Noste ochranný oděv, chraňte 

pokožku.
• Ochrana zraku: Používejte ochranné brýle.
• Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Kontaktujte 

lékaře nebo specialistu.
UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ

TECHNICKÁ POMOC

GUARD INDUSTRIE
7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE 
Tel.: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89
E-mail: info@guardindustrie.fr • www.guardindustrie.com

Bristec cz s.r.o.
Spojovací 722
Lázně Bohdaneč 533 41
Tel.: +420 775 131 889
Email: info@bristec.cz

  Distributor a prodejce v ČR:
  SAINT-GOBAIN Building Distribution CZ, spol. s.r.o. 
  Pod Můstkem 884, 252 19 Rudná
  Tel.: +420 311 670 607   
  Email: pm@rkstaviva.cz
  www.sgbd.cz

Důležité: Obsah této dokumentace vychází z našich zkušeností s 
produktem. Společnost Guard Industrie zaručuje kvalitu svých výrobků, 
výslovně však odmítá jakoukoli odpovědnost, pokud se uživatel nebude 
řídit doporučeními a poruší podmínky použití uvedených výrobků, 
například nesprávným použitím, zásahem nekvalifikovaných pracovníků, 
použitím produktů, které nejsou slučitelné s produkty Guard Industrie, 
nebo v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek. Další informace 
jsou uvedeny v bezpečnostních listech.

Datum poslední aktualizace: 25.07.2011


