
POPIS VÝROBKU

Decap’Laitances Guard® Ecological je účinný odstraňovač, 
který po použití nevyžaduje neutralizaci.
Decap’Laitances Guard® Ecological je odstraňovač, který 
jedinečně odstraňuje usazeniny cementu, betonu a kamene. 
Je formulován z viskózních přírodních molekul, které se po 
syntéze stávají vynikajícím odstraňujícím přípravkem, jenž 
ničí usazeniny cementu a kamene na libovolných podkladech.
Decap’Laitances Guard® Ecological je výrazně méně 
nebezpečný než jiné výrobky na bázi kyselin dostupné na 
trhu, jako je kyselina citrónová, chlorovodíková a fosforečná.
Decap’Laitances Guard® Ecological byl navržen v reakci 
na rostoucí požadavky uživatelů z hlediska bezpečnosti, 
efektivity, dopadů na životní prostředí a ochrany ošetřených 
podkladů.
Na rozdíl od tradičních kyselých výrobků, Decap’Laitances 
Guard® Ecological rozhodně není klasifikován jako žíravý a 
dráždivý.
Decap’Laitances Guard® Ecological je 90% biologicky 
rozložitelný, zcela inertní pro všechny podklady 
(nepoškozuje sklo, kov nebo plast a není žíravý).
Decap’Laitances Guard® Ecological odstraňuje usazeniny 
cementu, betonu a kamene dokonce i na křehkých 
podkladech, jako je kov (ocel, hliník...), sklo, pryž a lesklé 
barvy, aniž mění jejich vzhled. Je ideální pro minerální 
podklady a nemění pórovitost povrchu.

CHEMICKÁ POVAHA

• Receptura na bázi organických molekul. Neobsahuje 
nebezpečné kyseliny

•	 .
PŘEDNOSTI A VLASTNOSTI

• Nevyžaduje neutralizaci.
• Z více než 90% biologicky rozložitelný
• Bez rizika pro uživatele a životní prostředí.
• Vhodné pro všechny povrchy; lze použít na kovy, 

sklo, gumu, nátěry apod.
• Silný odstraňovač, rychle působí.
• Neagresivní a nedráždivý, na vodní bázi
• Použití v interiéru i exteriéru
• Snadná a rychlá aplikace.
• Připraveno k okamžitému použití.

BALENÍ

Nádoby o objemu 1, 5 a 25 litrů 

BIOLOGICKY  ROZLOŽITELNÝ  ČISTICÍ  PROSTŘEDEK 
KTERÝ  NEVYŽADUJE  NEUTRALIZACI

TECHNICKÝ LIST

ELIMINUJE VÝKVĚTY
NEAGRESIVNÍ A NEDRÁŽDIVÝ
ÚČINNÝ A ŠETRNÝ

ELIMINUJE USAZENINY CEMENTU A KAMENE
IHNED K POUŽITÍ
NEMĚNÍ SLOŽENÍ PODKLADU



TECHNICKÉ ÚDAJE

Skupenství při 20 °C   : Viskózní kapalina
Vzhled     : Bledě žlutý
Zápach     : Citrón
pH     : 3.5 ± 0.5
Hustota     : 1.06
Rozpustnost ve vodě [obj/obj] :  : Plně rozpustný
Bod vzplanutí [°C]   > 250 °C
VOC     < 18 g/l

APLIKACE

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

• Decap’Laitances Guard® Ecological je připravený k 
použití a aplikuje se neředěný.

• Před použitím nádobu protřepejte.
• Nanáší se pomocí nízkotlakého rozprašovače nebo 

štětce.
• Nechte výrobek působit po dobu 5 až 30 minut 

(potřebný čas se liší v závislosti na velikosti 
cementového výkvětu a tloušťce odstraňovaných 
usazenin materiálu).

• Jakmile usazeniny materiálu povolí, celý podklad 
opláchněte vysokotlakým mycím zařízením. 
Jinak setřete hustým koštětem a poté současně 
opláchněte vodou z hadice.

• NENECHTE VÝROBEK ZASCHNOUT.
• Aby se předešlo budoucímu znečištění, doporučuje 

se použít vhodné ochranné ošetření: ProtectGuard® 
nebo ProtectGuard® FT.

VYDATNOST

Níže uvedené údaje jsou přibližné a měly by se používat 
pouze jako obecné vodítko:
5 - 8 m² / litr

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
 

• Ihned po použití veškeré nářadí a zařízení omyjte 
vodou.

SKLADOVÁNÍ

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

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

DOPORUČENÍ

• Při používání výrobku používejte ochranné rukavice 
a brýle a vhodný oděv.

• Neředit ani nemíchat s jiným produktem, dochází k 
vyblednutí (riziko uvolnění toxického chlóru).

• Nenechejte nanesený materiál zaschnout. 
• Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.
• Neaplikujte při dešti nebo mrazu a pokud je 

povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5 °C 
a vyšší než 30 °C. 

OCHRANA ZDRAVÍ

• Ochrana dýchacích cest: Za normálních podmínek, 
kdy je k dispozici dostatečné větrání, nejsou žádné 
speciální dýchací přístroje nutné.

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

pokožku.
• Ochrana zraku: Používejte bezpečnostní 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


