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Guard Industry je mezinárodní organizace se sídlem ve Francii, která se specializuje na
výzkum, výrobu a vývoj výrobků určených k ochraně, dekoraci, čištění a údržbu
stavebních materiálů.

Společnost produkuje výrobky, s pomocí nichž lze řešit každodenní problémy, jako je
vznik skvrn, degradace vlivem nečistot a grafitu na povrchu materiálu jako např. přírodní
kámen, beton, cihly, dřevo, hlína, porcelán, textil apod.

Závazkem společnosti Guard Industry je od samého vzniku vývoj vysoce kvalitních a
inovativních produktů prostřednictvím vysokých investic do výzkumu a vývoje.

S vědomím značných problémů životního prostředí, kterým svět v dnešní době čelí, jsou
všechny výrobky vyráběny v souladu s přísnými ekologickými požadavky.

Během posledních dvaceti let se Guard Industry stala přední francouzskou společností v
oblasti ochrany stavebních materiálů.

Díky distribuční síti a dceřiným společnostem dodávajícím do více než 45 zemí na všech
kontinentech, má společnost Guard Industry velké mezinárodní renomé i v zahraničí.

Výrobky zn. Guard Industry se v dnešní době aplikují na miliony metrů čtverečních
povrchů ročně, a to od historických památek až po budovy institucí a soukromá obydlí
(nová i rekonstruovaná), a používají se ve výrobních procesech.

Společnost Guard Industry zvítězila v roce 2008 v soutěži „Prix de l'Ambition“ (Cena

za ambici) v mezinárodní kategorii.

Guard Industry byla vybrána k účasti v projektu „PM'up“, v němž se každoročně volí

malé a střední podniky v pařížském regionu s nejvyšším potenciálem strategického

vývoje.
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Guard Industry je hrdá na to, že se jako

první chemická společnost na světě stala

členem organizace 1% for the Planet.

Členové této organizace přispívají 1 % ze

svých příjmů na podporu nebo

financování činností zaměřených na

ochranu životního prostředí.

1% for the Planet podporuje všechny organizace, které bojují za

respekt k životnímu prostředí a věnují svou pozornost na

zlepšování kvality života.

Guard Industry je etická chemická společnost, která se

zaměřuje na výrobu prvotřídních výrobků a současně plně

respektuje životní prostředí.

Další informace www.onepercentfortheplanet.org

Guard Industry je členem „I take care of my planet“

(Pečuji o svou planetu), výzkumné organizace pro

podporu „zelené“ chemie.

Guard Industry je členem Club ADEME International.

Guard Industry je členem RQE Association. (Výzkum

pro kvalitu životního prostředí), která soustřeďuje lidi v

oblasti stavebnictví, kteří se zavázali k aktivnímu a

šetrnému přístupu k ochraně životního prostředí.

ProtectGuard® získala v roce 2008 ocenění „Éco

Trophées 93“ v kategorii ekologických výrobků.

Výrobky značky ProtectGuard® mají menší negativní

dopad na životní prostředí během životního cyklu než

jiné výrobky a současně si udržují vysokou úroveň

účinnosti.
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Spojení ambice v oblasti chemie s péčí o životní
prostředí je jedním z našich nejdůležitějších cílů
Stavební procesy mají dnes dopad na životní prostředí na všech úrovních: spotřeba energie, produkce odpadů

atd. Navíc má mnoho výrobků používaných pro stavbu, údržbu nebo čištění stále agresivní účinky a někdy jsou i

škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Společnost Guard Industry přijala od samého začátku přístup udržitelného

rozvoje.

Ekologický přístup
Guard Industry dodává výrobky šetrné vůči životnímu prostředí:

•Vytvořený ve vodné fázi
•Více než 90% biologická rozložitelnost (podle norem

OECD)

•Bez obsahu nebo s nízkým obsahem VOC (těkavé

organické sloučeniny)

•Bez rozpouštědel / silikonů
•Netoxické / bezpečné
•Nehořlavé

Energeticky úsporné produkty
Naše výrobky jsou výjimečně odolné: mají přibližně třikrát

delší životnost než konkurenční výrobky.

Naše jedinečné odborné znalosti nám například umožňuji

nabídnout záruku 10 let na vodo odpudivé vlastnosti u

našeho hlavního sortimentu ProtectGuard®.

To znamená, že konstrukce chráněné výrobky Guard mají

delší životnost a zachovávají si nový a čistý vzhled

podstatně delší dobu.

Výrobky Guard v důsledku toho snižují spotřebu vody a

spotřebu chemických výrobků během renovace a údržby.

CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výrazná sociální angažovanost
S cílem zvýšit kolektivní povědomí o problémech trvale udržitelného rozvoje mezi hráči v oblasti průmyslu

společnost Guard Industry se důsledně zaměřuje na vývoj, marketing a distribuci zelené technologie.
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OCHRANNÉ PRODUKTY
Řada výrobků odpuzujících vodu, olej a působících proti tvorbě skvrn a

tvorbě grafitů, čímž poskytují nejlepší ochranu pro všechny typy podkladů

a materiálů.
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OCHRANNÉ PRODUKTY

Výrobky Guard Industry pro ochranu všech
druhů porézních stavebních materiálů
Řada ProtectGuard® je nejlepším řešením na ochranu materiálů proti vodě, oleji a proti grafitům na fasádách,

stěnách, podlahách a střešních plochách, které mají různý stupeň pórovitosti.

Existují různé stavební materiály a pro každý z nich byl vyvinut výrobek ProtectGuard® vhodný pro konkrétní typy

podkladů.

Od uvedení na trh v roce 1997 byla značka ProtectGuard® doplněna sortimentem, který se neustále vyvíjí, aby

reagoval na potřeby klientů a aktuální požadavky.

ProtectGuard®

ProtectGuard® FT

ProtectGuard® BF

ImperGuard® XP

ImperGuard® RF

Hydrophobic BridgeGuard®

ImperGuard®

ImperGuard® MG

ImperGuard® CP

ProtectGuard® CP

ProtectGuard® TopCoat

AntiGraffiti Guard® Concrete

AntiGraffiti Guard® Metal

Polish’Guard®
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Guard Industry rovněž nabízí 2 řady výrobků k ošetření dřeva: WoodGuard® and WoodGuard® Color.
Exkluzivně nová a účinná řada výrobků, které umožňují profesionálům a náročným jednotlivcům chránit, udržovat a zdobit

dřevěné materiály. Pro více informací navštivte: www.woodguard.fr

PRODUKTY
NÍZKÁ PÓROVITOST A

BEZ OCHRANYPORÉZNÍ MATERIÁLYOCHRANA STR.
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OCHRANNÉ PRODUKTY
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Řada ProtectGuard® nabízí nejlepší preventivní
řešení hlavních příčin degradace spojených s
porézními stavebními materiály

Prosakování vody
• Pórovitost je u materiálů příčinou průniku vody, která způsobuje degradaci,

erozi, zbarvení... Řada ProtectGuard® je vytvořená penetračními výrobky,

které po aplikaci zajišťují nepropustnost pro veškeré pronikání vody,

zejména proti nárazovému dešti.

• Ošetření materiálu vyžaduje nasycení výrobku v celé povrchové struktuře.

ProtectGuard® proniká všemi póry a tím eliminuje negativní vlivy

způsobené vlhkostí. Postupně tak zabraňuje degradaci v důsledku

neustálého opakování cyklů „mráz / tání“. Kromě toho je zajištěna

prevence proti opětovnému výskytu výkvětů a ledků. Také zpomaluje

trvalou erozi. Ochrana, kterou poskytuje značka ProtectGuard®, výrazně

prodlužuje životní cyklus materiálu.

Znečištění
• Průmyslové škodliviny unášené vzduchem, výfukové plyny a kyselé deště

jsou vždy agresivní vůči stavebním materiálům a v průběhu času snižují

odolnost povrchu.

• ProtectGuard® se svými vlastnosti odpuzování vody a olejů poskytuje

odolnost a ochranu před těmito hrozbami. Protectguard zlepšuje odolnost

materiálů vůči nečistotám v ovzduší a tím snižuje potřebu sanačních prací

a snižuje náklady na čisticí procesy.

• Fasáda nebo střecha ošetřená přípravkem ProtectGuard® se stává

prakticky samoomyvatelnou; většinu nečistot odstraní samotný déšť.

Znečištění mastnotou
• Mastné skvrny (olej, jedlé tuky...) pronikají a usazují se na podlahy a tím

ovlivňují jejich vzhled. Přípravek ProtectGuard® se svými vlastnostmi proti

tvorbě skvrn a přilnavosti nečistot zabraňuje pronikání mastných skvrn,

brání zanášení a výrazně usnadňuje údržbu. ProtectGuard® je

doporučován pro ochranu pěších zón, chodníků a teras a také střech

vystavených nečistotám.

Grafity
• V dnešní době lze šíření grafitů považovat za hlavní příčinu poškození

povrchů fasád.

• Častým cílem jsou nové nebo nově zrekonstruované stavební objekty,

které je potřeba chránit co nejdříve.

• Řada ProtectGuard® nabízí ochranu proti grafitům. ProtectGuard® vytváří

bariéru, která brání hlubokému pronikání inkoustových a barevných

pigmentů do porézních materiálů. Po ošetření materiálu lze grafity snadněji

odstranit s pomocí výrobků na odstranění grafitů z řady GraffiGuard®.

Žvýkačky
•Řada ProtectGuard® a zejména ProtectGuard® FT je ideální na ochranu

před žvýkačkami. Protipřilnavý účinek zabraňuje proniknutí žvýkačky do

podkladu, proto je odstranění a čištění snazší.

Mechy, lišejníky, houby...
• ProtectGuard® omezuje vznik mikroorganismů, jako jsou mechy, lišejníky

a houby. Je tím nejlepším řešením pro ochranu stavebních materiálů ve

vlhkém a mokrém prostředí (střechy, terasy, atd.).
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OCHRANNÉ PRODUKTY

Přírodní kámen Beton Mramor Terakota Dřevo

Ošetřené materiály odpuzují vodu (perleťový
efekt) a jsou odolné proti skvrnám

Lze je používat bez
omezení u těchto
materiálů:
• Přírodní kámen, umělý kámen,

neglazované dlaždice a terakota,

pohledový beton, zámkové dlažby,

minerální podklady, malty (MPC),

nové dřevo, renovované dřevo,

autoklávované dřevo... (nahlédněte

do datových listů k jednotlivým

výrobkům).

Ta nejlepší ochrana pro:
• Nové a rekonstruované stavby,

historické památky, renovované

fasády, pěší zóny, chodníky,

parkoviště, nádvoří čerpacích

stanic, betonové desky, terasy,

balkony, kryty bazénů, grily,

komínové příložky, pracovní zóny v

kuchyni, koupelny, spárovací

hmoty na obklady atd.

Vlastnosti ochranných
výrobků ProtectGuard®:
• Obsahují fluorované akrylátové

kopolymery

• Neviditelná ochrana: odstín a původní

vzhled se nemění (s výjimkou

ProtectGuard® WetLook).

• Výborná odolnost proti UV záření.

• Nehořlavý

Účinek a efektivnost řady ProtectGuard® byly testovány a schváleny:

CEBTP: Francouzské experimentální středisko pro výzkum a studium budov a veřejných staveb (CEBPT) - Divize pro

kamenické práce a historické památky (zpráva č. 3182-7-663-2). CSTC: Francouzské vědecké a technické centrum pro

stavebnictví. LRVision: Strojírenská společnost se zkušenostmi v oboru estetiky betonu. OFSP: Švýcarský federální úřad

pro veřejné zdraví (č. 94093). Huther& Associates, Texas, USA: Konzultanti se specializací na environmentální toxikologii.

City University London: Univerzita se specializací na inženýrství a matematiku. BTTG: Laboratorní testování a certifikace

hořlavosti materiálů. Sandberg Laboratories, London: Nezávislý zkušební ústav pro testování fyzikálních vlastností.

Penetrační výrobek netvořící film: materiál chráněný přípravkem ProtectGuard®

zůstává propustný pro vzduch a vodní páru.

• ProtectGuard® nemění vlastnosti ani složení materiálu. Snížení paropropustnosti u zpracovávaného materiálu je nižší

než 10 % (opatření přijatá v souladu s normou DIN 52615).
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Ochrana proti vodě, oleji, skvrnám a grafitům

Celková ochrana pro všechny
porézní stavební podklady

ProtectGuard® se prosadil jako standardní
produkt pro prevenci a degradaci porézních
materiálů.

Vodoodpudivé vlastnosti přípravku ProtectGuard®

umožňují prevenci proti pronikání vody, a tudíž eliminují

negativní účinky vyvolané vlhkostí [viz strany 6 a 7].

Díky odpudivosti proti olejům a proti tvorbě skvrn

přípravek ProtectGuard® zabraňuje pronikání mastných

skvrn (olej, jedlý tuk...), atmosférických a průmyslových

nečistot, a dokonce i žvýkaček, které lze snadno

odstranit.

ProtectGuard® je výrobek bez obsahu rozpouštědel a

silikonu ve vodní fázi. Je tedy optimálním ekologicky

šetrným výrobkem.

ProtectGuard® je po zaschnutí zcela neviditelný a

nemění vzhled ani odstín povrchu materiálu.

Ošetření materiálů přípravkem ProtectGuard®

usnadňuje jejich čištění, oddaluje procesy stárnutí a

uchovává nový vzhled povrchů po dlouhou dobu.

• OCHRANA PROTI VODĚ, OLEJI A

GRAFITŮM

• PROTI SKVRNÁM

• PROTI NEČISTOTÁM

• ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A

STÁRNUTÍ

• NEVYTVÁŘÍ FILM

• PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT

• NEVIDITELNÝ

• NEMĚNÍ ODSTÍN

• VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV

ZÁŘENÍ

• VHODNÉ NA STĚNY, PODLAHY A

STŘECHY

• EXTERIÉR A INTERIÉR

• SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE

Ideální pro ošetření všech

porézních materiálů:

•Přírodní kámen, umělý kámen,
terakota (dlaždice, cihly...),
pohledový beton, zámkové
dlažby, cement, nátěry na
zdivo, malta (MPC) atd.

Lze použít k ochraně

následujících prvků:

•Nové a renovované budovy,
renovované fasády, historické
památky, pěší zóny, chodníky,
parkoviště, nádvoří čerpacích
stanic, střechy, terasy, balkóny,
kryty bazénů, podlahy,
schodiště, komíny, zahradní
grily, spárovací hmoty na
obklady atd.Ochrana Anti-Graffiti

Ošetření přípravkem

ProtectGuard® zabraňuje průniku

inkoustových a barevných

pigmentů do porézních materiálů,

čímž lze snadněji a rychleji grafity

odstranit.
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OCHRANNÉ PRODUKTY
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CHEMICKÁ POVAHA

•Akrylátový kopolymer ve vodné

fázi.

•VOC < 20 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a

pokud je povrchová teplota a

teplota vzduchu nižší než 5 °C a

vyšší než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

ÚDRŽBA

•Skvrny v domácnosti lze čistit

kartáčem a čistou vodou, do které

lze přidat čisticí prostředek s

neutrálním pH, např. Décap’Sols

Guard® Ecological.

BALENÍ

•Nádoby o objemu 1, 5, 10 a

25 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK

ProtectGuard® je:

•na vodní bázi
•bez ropných
rozpouštědel

• bez silikonů
•z více než 95%
biologicky rozložitelný

•netoxický
•nerizikový
•nehořlavý

ProtectGuard® získal ocenění „Éco

Trophées 93“ za rok 2008 v kategorii
výrobků šetrných vůči životnímu
prostředí. Výrobky značky
ProtectGuard® mají menší negativní
dopad na životní prostředí během
životního cyklu než jiné výrobky a
současně si udržují vysokou úroveň
účinnosti.

Záruka kvality na 10 let.*
Odborné znalosti v oblasti ochrany

materiálů proti vodě a olejům umožňují

společnosti Guard Industry nabídnout

celosvětovou** „10letou záruku kvality“

(pojištění AXA). Tato záruka je

podmíněna prováděním aplikací

přípravku ProtectGuard® schváleným

odborníkem společnosti Guard

Industry.

* Účinnost přípravku ProtectGuard® byla
testována organizací CEBTP. (Francouzské
experimentální středisko pro výzkum a
studium budov a veřejných
staveb - Divize pro kamenické práce a
historické památky). Zpráva č. 3182-7-663-2.
** S výjimkou USA a Kanady

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Štětec, váleček nebo nízkotlaký

rozprašovač.

APLIKACE

•Podklady musí být vždy čisté,

suché a zbavené prachu.

•Výrobek vždy vyzkoušejte na malé

skryté části podkladu.

•Používejte výrobek přímo z nádoby.

•Před použitím nádobku protřepejte.

•Podklad je nutné impregnovat až k

bodu nasycení v jednorázové

aplikaci nebo ve 2 po sobě jdoucích

aplikacích „mokrý do mokrého“ (wet

on wet) v 30-ti minutovém intervalu.

•Nenanášejte nadměrné množství

produktu. Před schnutím odstraňte

veškeré přebytečné množství.

•Na svislých podkladech vždy

aplikujte zdola nahoru.

•Čas zasychání: na pohled suchý za

20–90 minut, ale úplná vodoodpu-

divost až po 24 hodinách.

•Optimální účinnost (např. odstranění

grafitů) dosažena po 7 dnech.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

VYDATNOST

•Na 1 litr:

Keramika 7.00 m2

Zámková dlažba 6.00 m2

Beton 5.00 m2

Cementová vrstva 3.30 m2

Vrstva typu MPC 2.50 m2

Vápenec 2.00 m2

Kámen 1.30 m2

Kámen typu St Vaast 0.60 m2

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Skutečné
množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.
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Ochrana proti vodě, oleji, skvrnám a grafitům

Celková ochrana pro všechny porézní
podklady vystavené těžkému provozu

TĚŽKÝ PROVOZ

OCHRANNÉ PRODUKTY

P
O
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Z
N
Í
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A
T
E
R
IÁ
LY

Výjimečná penetrační schopnost a odolnost
přípravku ProtectGuard® z něj činí ideální
ošetřující přípravek pro všechny porézní
materiály vystavené těžkému provozu.

ProtectGuard® FT má všechny důležité vlastnosti:

odpuzuje vodu, olej a chrání proti znečištění, což je

nezbytné pro ochranu porézních stavebních podkladů

při jednorázové aplikaci a dále působí proti hlavním

příčinám degradace, jako jsou atmosférické a

průmyslové znečištění, mastné nečistoty, prosakování

vody, kyselé deště a žvýkačky. [viz strany 6 a 7]

Vlastnosti přípravku ProtectGuard® FT umožňují zpomalit

proces stárnutí materiálu.

• OCHRANA PROTI VODĚ, OLEJI

A GRAFITŮM

• PROTI SKVRNÁM

• PROTI NEČISTOTÁM

• ODOLNOST PROTI ODĚRU A

ŠKRÁBANCŮM

• ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A

STÁRNUTÍ

• NEVYTVÁŘÍ FILM

• PODKLADU UMOŽŇUJE

DÝCHAT

• NEVIDITELNÝ

• NEMĚNÍ ODSTÍN

• VYSOKÁ ODOLNOST PROTI

UV ZÁŘENÍ

• PODLAHY A STĚNY

• EXTERIÉR A INTERIÉR

• SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE

Ideální pro ošetření všech

porézních materiálů:

•přírodní kámen, umělý kámen,
terakota, pohledový beton,
zámkové dlažby, cement atd.

Hodí se především pro

ochranu podkladů

vystavených těžkému provozu:

•náměstí, chodníky, pěší zóny,
parkovací zóny, terasy,
balkóny, okolí grilů, kryty
bazénů, haly, schodiště,
pracovní stanice, stěny a
fasády atd.

Chrání před oleji a mastnými
nečistotami.
Mastné skvrny (olej, jedlé tuky...) už

dále nepronikají do pórů materiálu a

zůstávají na povrchu. Podklad

ošetřený přípravkem ProtectGuard® FT

si zachová nový vzhled mnohem déle

a snadněji se udržuje.

ProtectGuard® FT lze také aplikovat na

neleštěné nebo nekrystalizované stěny

a fasády vyrobené z materiálů s nízkou

pórovitostí (mramor, žula, pískovec...),

a docílit tak ochrany proti grafitům.
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OCHRANNÉ PRODUKTY
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CHEMICKÁ POVAHA

•Akrylátový kopolymer ve vodné

fázi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a

pokud je povrchová teplota a

teplota vzduchu nižší než 5 °C a

vyšší než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

ÚDRŽBA

•Skvrny v domácnosti lze čistit

čistou vodou nebo prostředkem

Net'Guard® Ecological.

BALENÍ

•Nádoby o objemu 1, 5, 10 a

25 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Štětec, váleček nebo nízkotlaký

rozprašovač.

APLIKACE

•Podklady musí být vždy čisté,

suché a zbavené prachu.

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou část podkladu.

•Používejte výrobek přímo z nádoby.

•Před použitím nádobku protřepejte.

•Podklad je nutné impregnovat až k

bodu nasycení v jednorázové

aplikaci nebo ve 2 po sobě jdoucích

aplikacích „mokrý do mokrého“ (wet

on wet) v 30-ti minutovém intervalu.

•Nenanášejte nadměrné množství

produktu. Před schnutím odstraňte

30 minut po aplikaci veškeré

přebytečné množství.

•Čas zasychání: na pohled suchý za

20–90 minut, ale plná vodoodpu-

divost až po 24 hodinách.

•Optimální účinnost (např. odstranění

grafitů) dosažena po 7 dnech.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

VYDATNOST

•Na 1 litr:

Keramika 7.00 m2

Zámková dlažba 6.00 m2

Beton 5.00 m2

Cementová vrstva 3.30 m2

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství
potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

ProtectGuard® FT je:

•na vodní bázi
•bez ropných
rozpouštědel

•bez silikonů
•bez obsahu VOC
•z více než 95%
biologicky rozložitelný

•netoxický
•nerizikový
•nehořlavý

TĚŽKÝ PROVOZ

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

76p Catalogue Guard TCHQ:P4-P1 PROTECTGUARD Moss UK  21/04/11  22:44  Page 11



OCHRANNÉ PRODUKTY

P
O
R
É
Z
N
Í
M
A
T
E
R
IÁ
LY

12

Přípravek pro čerstvý beton
odpuzující vodu a olej

ProtectGuard® BF je určen zejména k
ochraně silně alkalických porézních
materiálů (pH = nebo > 10), např. čerstvého
betonu (stáří do 28 dní), vápna a některých
druhů omítky.

ProtectGuard® BF je výrobek odpuzující vodu a olej,

který je určen pro ochranu všech alkalických

podkladů proti pronikání vody, problémům vyvolaným

vlhkostí, všem typům skvrn a grafitů.

ProtectGuard® BF snižuje a může i zcela eliminovat

výskyt výkvětů na povrchu podkladu. Po zaschnutí je

ProtectGuard® BF zcela neviditelný a bezbarvý.

Nemění vzhled ani odstín ošetřeného materiálu.

• SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ PRO

ALKALICKÉ MATERIÁLY

(PH > 10)

• CHRÁNÍ PŘED VÝKVĚTY

(VZNIKU MINERÁLNÍCH SOLÍ)

• OCHRANA PROTI VODĚ, OLEJI A

GRAFITŮM

• PROTI SKVRNÁM A

NEČISTOTÁM

• ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A

STÁRNUTÍ

• NEVYTVÁŘÍ FILM

• PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT

• NEVIDITELNÝ

• NEMĚNÍ ODSTÍN

• VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV

ZÁŘENÍ

• STĚNY A PODLAHY

• EXTERIÉR A INTERIÉR

Vzhledem k tomu, že přípravek
ProtectGuard® BF je na bázi
vody, lze jej aplikovat na beton
24 hodin po položení nebo vylití
betonu.

ProtectGuard® BF lze používat
na stavbách a v rámci výrobního
procesu, v němž je beton
odléván nebo tvarován.

SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ PRO ČERSTVÝ BETON
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CHEMICKÁ POVAHA

•Akrylátový kopolymer ve vodné

fázi.

•VOC < 14 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Nepoužívejte na porézní podklady.

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a

pokud je povrchová teplota a

teplota vzduchu nižší než 5 °C a

vyšší než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

ÚDRŽBA

•Skvrny v domácnosti lze čistit

kartáčem a čistou vodou, do které

lze přidat čisticí prostředek s

neutrálním pH, např. Décap’Sols

Guard® Ecological.

BALENÍ

•Nádoby o objemu 25 litrů.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Štětec, váleček nebo nízkotlaký

rozprašovač.

APLIKACE

•Podklady musí být vždy čisté,

suché a zbavené prachu.

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou část podkladu.

•Používejte výrobek přímo z nádoby.

•Před použitím nádobku protřepejte.

•Podklad je nutné impregnovat až do

bodu nasycení v jednorázové

aplikaci.

•Nenanášejte nadměrné množství

produktu. 30 minut po aplikaci

odstraňte veškeré přebytečné

množství a nechte uschnout.

•Na svislých podkladech vždy

aplikujte zdola nahoru.

•Čas zasychání: 24 hodin. Na pohled

suchý za 20–90 minut, ale plná

vodoodpudivost až po 24 hodinách

•Optimální účinnost (např. odstranění

grafitů) dosažena po 7 dnech.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

VYDATNOST

•Na 1 litr: 5 až 8 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství
potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ PRO ČERSTVÝ BETON

EKOLOGICKÝ VÝROBEK

ProtectGuard® BF je:

•na vodní bázi
•bez ropných
rozpouštědel

•bez silikonů
•z více než 95%
biologicky rozložitelný

•netoxický
•nerizikový
•nehořlavý

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

Záruka kvality na 10 let.*
Odborné znalosti v oblasti ochrany materiálů

proti vodě a olejům umožňují společnosti

Guard Industry nabídnout celosvětovou**

„10letou záruku kvality“ (pojištění AXA).

Tato záruka je podmíněna prováděním
aplikací přípravku ProtectGuard® BF
schváleným odborníkem společnosti
Guard Industry.

*Účinnost přípravku ProtectGuard® byla testována

organizací CEBTP. (Francouzské experimentální

středisko pro výzkum a studium budov a veřejných

staveb - Divize pro kamenické práce a historické

památky). Zpráva č. 3182-7-663-2.

** S výjimkou USA a Kanady
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Ochrana proti vodě, oleji a skvrnám

Ochrana porézních stavebních materiálů
s povrchem „mokrý vzhled“

• OCHRANA PROTI ZAMRZÁNÍ

VODY A NEČISTOTÁM

• PROTI SKVRNÁM A

NEČISTOTÁM

• ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A

STÁRNUTÍ

• ZLEPŠUJE ODSTÍN

• PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT

• VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV

ZÁŘENÍ

• PODLAHY A STĚNY

• EXTERIÉR A INTERIÉR

• SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE

ProtectGuard® Wet-Look lze

aplikovat na vertikální,

horizontální, vnitřní a vnější

povrchy. Lze použít na

všechny porézní nebo velmi

porézní materiály:

•Přírodní kámen, terakota
(dlažba), cihla, vápenec...

WET -LOOK

ProtectGuard®Wet-Look chrání všechny
porézní stavební materiály tím, že ošetřeným
podkladům propůjčuje mokrý vzhled („wet
look“), který zlepšuje původní odstín.

ProtectGuard® Wet-Look („mokrý vzhled“) zabraňuje

pronikání vody, tvorbě skvrn a všem typům znečištění

při pronikání ošetřeným minerálním povrchem.

Povrch ošetřený přípravkem ProtectGuard® Wet-Look

se snadněji ošetřuje a je chráněn před hlavními

příčinami poškození, např. znečištění v ovzduší,

mastné skvrny a pronikání kapalin.

ProtectGuard® Wet-Look je výrobek šetrný k

životnímu prostředí, zcela přenášený vodou, je

netoxický a neobsahuje rozpouštědla.

ProtectGuard® Wet-Look umožňuje, aby podklad

zůstal propustný pro vzduch a vodní páru a zároveň

odolný vůči UV záření. V průběhu času nežloutne.
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CHEMICKÁ POVAHA

•Akrylát a siloxan ve vodné fázi.

•VOC < 1 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a

pokud je teplota povrchu a

vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než

30 °C.

•V některých situacích se aplikací

výrobku může snížit protiskluznost

podkladu.

•Stupeň „wet-look“ (mokrý vzhled)

se liší podle typu podkladu.

•Vždy začněte zkouškou, a to

zejména u materiálů s nízkou

pórovitostí (mramor, žula,

pískovec...).

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 12 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

ÚDRŽBA

•Skvrny v domácnosti lze čistit

čistou vodou nebo prostředkem

Net'Guard® Ecological.

•Po opotřebení při používání lze

ochranu a „wet-look“ (mokrý

vzhled) obnovit opětovnou aplikací

přípravku ProtectGuard® Wet-

Look.

BALENÍ

•Nádoby 1 a 5 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Použijte aplikátor nebo tkaninu typu

froté ručníku.

APLIKACE

•Podklady musí být vždy čisté, suché

a zbavené prachu.

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou část podkladu.

•Před aplikací nádobu důkladně

protřepávejte po dobu 5 minut.

•Výrobek používejte nezředěný.

•ProtectGuard® Wet-Look (mokrý

vzhled) lze aplikovat jednorázově.

•Nenanášet nadměrné množství. Po

aplikaci odstraňte veškeré

přebytečné množství.

•Suchý na dotek po 1–2 hodinách.

Pochůznost je zaručena po 24

hodinách. Doba schnutí před

možností plného použití: 48 hodin.

•Optimální účinnost dosažena po 5–7

dnech.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

VYDATNOST

•Na 1 litr: 10 až 15 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství
potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

ProtectGuard® Wet-

Look je:

•na vodní bázi
•bez ropných
rozpouštědel

•z více než 90%
biologicky rozložitelný

•netoxický
•nerizikový
•nehořlavý

WET -LOOK

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com
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Ochrana mramoru, žuly a materiálů o nízké
pórovitosti proti vodě, oleji a skvrnám

ProtectGuard® MG je mimořádně účinný
výrobek nové generace pro ochranu
hladkých minerálních podkladů s nízkou a
velmi nízkou pórovitostí.

ProtectGuard® MG chrání proti pronikání vody, oleje,

tuku, slabých kyselin (ovocná šťáva, koření) a všem

typům znečištění.

Jedná se o penetrační výrobek netvořící film: ošetřený

materiál zůstává propustný pro vzduch a vodní páry.

ProtectGuard® MG lze používat v exteriéru a interiéru,

na svislých a vodorovných podkladech.

Po ošetření se nemění vzhled ani charakter podkladu.

Je dokonale odolný vůči UV záření a v průběhu času

nežloutne.

• OCHRANA PROTI VODĚ A OLEJI

• PROTI SKVRNÁM A

NEČISTOTÁM

• ODOLÁVÁ ODĚRU A

POŠKRÁBÁNÍ

• VYROBEN 100% Z AKTIVNÍCH

SLOŽEK

• ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A

STÁRNUTÍ

• NETVOŘÍ FILM, PODKLADU

UMOŽŇUJE DÝCHAT

• BEZ ODSTÍNU, NEMĚNÍ DANÝ

ODSTÍN

• VYSOKÁ ODOLNOST PROTI

UV ZÁŘENÍ

• EXTERIÉR A INTERIÉR

• PODLAHY, STĚNY

• SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE

Ideální pro zpracování

materiálů s nízkou a velmi

nízkou pórovitostí:

•mramor, žula, keramika,
leštěné a krystalizované
povrchy, kamenina, porcelán a
všechny hladké minerální
podklady, především křemenné
a vápencové materiály o nízké
viskozitě.

MRAMOR A ŽULA

15 min

1 min

60 min

15 min

1 min

60 min

15 min

1 min 5 5 5 5

5 5 5 5

5 5 5 5

5 5 5 5

5 5 5 5

4 4 4 4

5 4 5 5

2 4 5 5

1 3 2 5

Mramor Umělý kámen ŽulaKrystalizovaný mramor

60 min

PRONIKÁNÍ VODY

Odolnost materiálů ošetřených přípravkem ProtectGuard® MG - Známky v testech 1 (slabý) až 5 (výborný)

PRONIKÁNÍ OLEJE

PRONIKÁNÍ KYSELIN

(OVOCNÁ ŠŤÁVA...)
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CHEMICKÁ POVAHA

•Roztok bez rozpouštědel a vody

na bázi chlorofylinu®.

•VOC < 60 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Neaplikujte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•U některých materiálů může

výrobek mírně zvýraznit odstín.

V každém případě vždy nejprve

proveďte test.

•Vzhledem k tomu, že vápencové

podklady (nekrystalizovaný

mramor, bílý kámen) mají nízkou

odolnost vůči kyselinám, je

nezbytné rychle odstranit skvrny

kyselin.

•Neaplikujte za deště, mrazu, na

slunci nebo na horký podklad.

Teplotu udržujte v rozmezí 5 °C a

30 °C.

Ujistěte se, že výrobek je vždy

používán v dobře větraném

prostoru.

•Skladujte na suchém místě

(v rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

ÚDRŽBA

•Skvrny v domácnosti lze čistit

čistou vodou nebo prostředkem

Net'Guard® Ecological.

BALENÍ

•Nádoby o objemu 500 ml, 1, 5 a

25 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Štětec, štětka.

APLIKACE

•Podklady musí být vždy čisté,

suché a zbavené prachu.

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

•Používejte výrobek přímo z nádoby.

•Aplikujte jednorázově. Umožněte

pronikání a zaschnutí (10–60 minut

v závislosti na pórovitosti materiálu

a teplotě).

•Na podklad neaplikujte nadměrné

množství a veškeré přebytečné

množství odstraňte čistou tkaninou

otřením povrchu před oschnutím.

•Podklad je suchý za 1 hodinu.

•Podklad musí být chráněn před

provozem a kapalinami (déšť,

mastnota...) po dobu 24 hodin.

Jakmile je ošetření dokončeno,

podklad lze leštit bez obrušování.

•Optimální účinnosti je dosaženo po

48 hodinách.

•Zařízení ihned po použití očistěte

přípravkem GraffiGuard® 2060 nebo

lakovým benzínem.

VYDATNOST

•Na 1 litr: 8 až 20 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství
potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

ProtectGuard® MG je:

•bez ropných
rozpouštědel

•bez silikonů
•z více než 90%
biologicky rozložitelný

•netoxický
•nerizikový
•nehořlavý

MRAMOR A ŽULA

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

Záruka kvality na 10 let.*
Odborné znalosti v oblasti odpudivosti

proti vodě a oleji při ochraně materiálů

umožňují společnosti Guard

Industry nabízet po celém světě

„10letou záruku kvality“ (pojištění

AXA).

Tato záruka je podmíněna prováděním

aplikací přípravku ProtectGuard®

schváleným odborníkem společnosti

Guard Industry a na povrchu

vystaveném domácímu provozu.

* S výjimkou USA a Kanady
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Opravné a preventivní ošetření stávajících
betonových konstrukcí proti vodě, oleji,
pronikání skvrn a korozi betonových tyčí

SPLŇUJE NORMU EN 1504-2: 2004

ProtectGuard® CP je výrobek připravený k
okamžitému použití, speciálně vyvinutý ke
snížení koroze betonových konstrukcí.

• Opravný účinek: opravuje a zastavuje stávající

korozi na betonových konstrukcích (max. rychlost

koroze 5 mikronů/cm²).

Rychlost koroze se může měnit s přítomností vlhkosti

a chloridů.

• Prevence: Kovové výztuže ve styku s vlhkostí a

chloridy (rozmrazovací soli atd.) oxidují, což vede k

expanzi a vzniku trhlin v betonu a oslabení mechanické

pevnosti složek materiálu.

Na rozdíl od jiných inhibitorů koroze ProtectGuard® CP

proniká velmi hluboko do betonu (až do hloubky

6 centimetrů) a tím blokuje vlhkost a chloridy. Je také

účinný u mikrotrhlin (až do 0,3 mm). Poskytuje pevnost

a odolnost, která snižuje míru oprav konstrukcí.

Výjimečné vodoodpudivé vlastnosti ProtectGuard®

zajišťují efektivní prevenci proti pronikání vody, tedy

odstraňují škodlivé účinky způsobené vlhkostí (kyselý

déšť, eroze, cykly mrazu / tání, obrůstání mechy a

lišejníky, atd.).

Odpudivé vlastnosti pro oleje dokonce brání průniku

mastných skvrn a znečištění (olej, atmosférické nebo

průmyslové nečistoty atd.).

• DŮKLADNÁ OCHRANA PROTI

VODĚ, OLEJI A CHLORIDŮM

• VYSOKÁ PRONIKAVOST

• EFEKTIVNÍ I PŘI VYSOKÉ

VLHKOSTI

• ZABRAŇUJE KOROZI

KONSTRUKCÍ

• PROTI SKVRNÁM A NEČISTOTÁM

• VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI PŘI

ZRÁNÍ/STÁRNUTÍ: >15 LET

• NEVYTVÁŘÍ FILM

• PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT

• BEZ ODSTÍNU, NEMĚNÍ DANÝ

ODSTÍN

• EXTERIÉR A INTERIÉR

• PODLAHY, STĚNY

Ideální pro ošetření těchto

povrchů:

•Stavební konstrukce: mosty,
pilíře, parkoviště, parapety...

• Pohledový beton...
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APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Použijte nízkotlaký rozprašovač s těsněním Viton, štětec nebo váleček.

APLIKACE

•Výrobek vždy vyzkoušejte na malé skryté části podkladu.

•Výrobek používejte v nezředěném stavu: neředit.

•Před použitím nádobku protřepejte.

Příprava
•Podklad musí být suchý, čistý a beze skvrn: olej, mastnota, čisticí přípravek,

prach, výkvět, barvy nebo jiné látky, které by mohly mít vliv na pronikání

výrobku, je třeba odstranit.

•Podklad lze připravit otryskáním, podrťováním nebo vysokotlakou vodní

sprchou.

•Každou nepřilnavou část je nutné odstranit a opravit maltou.

•Neaktivní trhliny, které z mechanického hlediska neohrožují životnost

konstrukce, lze normálně ošetřit pomocí přípravku ProtectGuard® CP.

•Další vadné trhliny nebo vodotěsné spáry je nutné opravit a následně ošetřit

přípravkem ProtectGuard® CP a vyplnit vodotěsným plnivem.

Aplikace
•Při nanášení rozprašovačem ověřte, zda nedochází k vytváření mlhy.

•ProtectGuard® CP je nutné aplikovat na celý podklad, který vyžaduje

ochranu, včetně oblastí, které mají být opraveny, ve 2 až 3 aplikacích.

Mezi jednotlivými aplikacemi vyčkejte alespoň 15 minut: podklad musí být

viditelně suchý.

•Čas zasychání: 24 až 72 hodin.

•Zařízení ihned po použití očistěte přípravkem GraffiGuard® 2060 nebo

lakovým benzínem.

VYDATNOST

•180–230 g/m² na jeden nátěr.

Spotřeba je závislá na pórovitosti materiálu a zeměpisné poloze.
Níže uvedené hodnoty jsou pouze orientační.

CHEMICKÁ POVAHA

•Složení bez organofunkčních

rozpouštědel

•VOC < 80 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Neaplikujte na organické, kovové

nebo vodotěsné materiály.

•Chraňte materiály, které nejsou

určeny k ošetření, např. sklo, hliník,

dřevo a barva.

•Neaplikujte při dešti nebo mrazu, na

slunci nebo na horký podklad, a

pokud je povrchová teplota a

teplota vzduchu nižší než 5 °C a

vyšší než 30 °C.

•Ujistěte se, že výrobek je vždy

používán v dobře větraném

prostoru.

•Uchovávejte na suchém místě

(v rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 12 měsíců od data

výroby při uchovávání v originálním

balení.

BALENÍ

•Nádoby 5 a 25 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK

ProtectGuard® CP je:

• bez organických
rozpouštědel

• bez silikonů
• z více než 90%
biologicky
rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nehořlavý

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com
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Přípravek odpuzující vodu,
olej a působící proti skvrnám a
grafitům pro silnice a dálnice

Hydrophobic BridgeGuard® je určen pro celkovou
ochranu všech porézních materiálů používaných pro
stavbu mostů a parapetů u dálnic.

Výrobek odpuzující vodu, olej, skvrny a grafity: přírodní kámen,

beton, cement atd.

Hydrophobic BridgeGuard® je ekologický výrobek ve vodní fázi

(netoxický, bez rozpouštědel a silikonu), který je určen pro

trvalou ochranu proti pronikání vody, oleje, proti všem typům

skvrn a grafitům. Hydrophobic BridgeGuard® je penetrační

výrobek netvořící film: podklad zůstává propustný pro vzduch

a vodní páry. Hydrophobic BridgeGuard® je po aplikaci zcela

bezbarvý. Nemění vzhled ani odstín ošetřeného podkladu.

Odolný vůči UV záření a v průběhu času nežloutne.

Po ošetření je zpomaleno stárnutí, údržba je snadnější a je

umožněna prevence před hlavními příčinami degradace, jako

je prosakování, nečistoty z ovzduší, mastné skvrny a grafity.

• SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ PRO SILNICE A DÁLNICE

• OCHRANA PROTI VODĚ, OLEJI A GRAFITŮM

• PROTI SKVRNÁM

• PROTI NEČISTOTÁM

• NEVYTVÁŘÍ FILM

• PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT

• NEVIDITELNÝ, NEMĚNÍ DANÝ ODSTÍN

• ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A STÁRNUTÍ

• VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ

• VENKOVNÍ POUŽITÍ

• SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE
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CHEMICKÁ POVAHA

•Akrylátový kopolymer ve vodné

fázi.

•VOC < 20 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•Neaplikujte při dešti, a pokud je

povrchová teplota a teplota

vzduchu nižší než 5°C a vyšší než

30°C.

•Uchovávejte na suchém místě

(v rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

ÚDRŽBA

•Skvrny v domácnosti lze čistit

kartáčem a čistou vodou, do které

lze přidat čisticí prostředek s

neutrálním pH, např. Décap’Sols

Guard® Ecological.

BALENÍ

•Nádoby o objemu 25 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Štětec, váleček nebo nízkotlaký

rozprašovač.

APLIKACE

•Podklady musí být vždy čisté,

suché a zbavené prachu.

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

•Používejte výrobek přímo z nádoby.

•Před použitím nádobku protřepejte.

•Podklad je nutné impregnovat až k

bodu nasycení v jednorázové

aplikaci nebo ve 2 po sobě jdoucích

aplikacích „mokrý do mokrého“ (wet

on wet) v 30-ti minutovém intervalu.

•Na svislých podkladech vždy

aplikujte zdola nahoru.

•Podklad nepřetěžujte a před

schnutím odstraňte veškeré

přebytečné množství.

•Čas zasychání: 24 hodin. Optimální

účinnost dosažena po 7 dnech.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

VYDATNOST

•Na 1 litr:

Beton 5.00 m2

Vápenec 2.00 m2

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství
potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

Hydrophobic Bridge

Guard® je:

• na vodní bázi
• bez organických
rozpouštědel

• bez silikonů
• z více než 95%
biologicky rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nehořlavý

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

Záruka kvality na 15 let.*
Odborné znalosti v oblasti odpudivosti

proti vodě a oleji při ochraně materiálů

umožňují společnosti Guard Industry

nabízet po celém světě „10 letou

záruku kvality“ (pojištění AXA).

Tato záruka je podmíněna prováděním

aplikací přípravku Hydrophobic

BridgeGuard® schváleným odborníkem

společnosti Guard Industry.

* S výjimkou USA a Kanady.
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Ochrana lakovaných podkladů
proti znečištění, odpuzující vodu a olej

ProtectGuard®Top Coat je prodyšná a bezbarvá
ochrana proti skvrnám pro svisle natřené podklady.

ProtectGuard® Top Coat pomáhá v boji proti přirozenému

stárnutí akrylátové barvy a zabraňuje rozmělňování barvy,

degradaci, tvorbě puchýřků a odlupování.

Ošetřením se prodlužuje životnost natřených vrstev, jejich

ochranou před nepřízní počasí, UV zářením, mrazem a

vysokými teplotami.

ProtectGuard® Top Coat chrání nátěr před agresivními

materiály přenášenými vodou, mastnotou a jiným znečištěním.

• OCHRANA AKRYLÁTOVÉHO NÁTĚRU PROTI VODĚ,

VLHKOSTI A OLEJI

• PROTI SKVRNÁM

• PROTI NEČISTOTÁM

• BEZBARVÝ

• PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT

• ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A STÁRNUTÍ

• VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ

• STĚNY A FASÁDY

• EXTERIÉR A INTERIÉR
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CHEMICKÁ POVAHA

•Emulze ve vodné fázi.

•VOC < 60 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•Neaplikujte při dešti nebo mrazu,

na slunci nebo na horký podklad,

a pokud je povrchová teplota a

teplota vzduchu nižší než 5 °C a

vyšší než 30 °C.

•Ujistěte se, že výrobek je vždy

používán v dobře větraném

prostoru.

•Uchovávejte na suchém místě

(v rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

ÚDRŽBA

•Skvrny v domácnosti lze čistit

kartáčem a čistou vodou, do které

lze přidat čisticí prostředek s

neutrálním pH, např. Décap’Sols

Guard® Ecological.

BALENÍ

•Nádoby 5 a 25 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK

ProtectGuard® TopCoat

je:

• na vodní bázi
• bez ropných
rozpouštědel

• bez silikonů
• z více než 90%
biologicky rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nehořlavý

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Štětec, váleček nebo nízkotlaký

rozprašovač o velkém objemu.

APLIKACE

•Podklady musí být vždy čisté,

suché a zbavené prachu.

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

•Používejte výrobek přímo z nádoby.

•Výrobek je nutné nanášet ve 2

aplikacích.

•První vrstvu přípravku

ProtectGuard® Top Coat naneste na

celý povrch. Přípravek nechte

proniknout a zaschnout (1 až 2

hodiny v závislosti na pórovitosti a

teplotě povrchu) a poté aplikujte

druhý nátěr.

•Vždy aplikujte zdola nahoru.

•Výrobku na povrch nenanášejte

příliš a před schnutím odstraňte

veškeré přebytečné množství.

•Čas zasychání: 24 hodin.

•Optimální účinnost po 7 dnech.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

VYDATNOST

•Na 1 litr (ve 2 aplikacích): 8 až 10 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství
potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com
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Velmi účinná hydroizolace a
ochrana proti skvrnám

Celková ochrana oblastí s vysokou vlhkostí

ODPUZUJE VODU A PŮSOBÍ PROTI TVORBĚ SKVRN

OCHRANNÉ PRODUKTY
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ImperGuard® XP je inovativní výrobek
odpuzující vodu a současně působící proti
skvrnám, speciálně určený pro ochranu
porézních podkladů vystavených vysoké
vlhkosti.

Vysoký účinek a nová generace voděodpudivých

výrobků, povrchy dokážou odolat ponoření do vody

na dobu 48 hodin (zkušební postup JC/T902-2002 a

JC/T973-2005). Tato vynikající odolnost proti vlhkosti

umožňuje ochranu podkladů proti pronikání deště a

nepříznivým účinkům způsobeným vlhkostí:

prosakování, kyselé deště, eroze, cykly mrazu / tání,

mechy a lišejníky, atd.

ImperGuard® XP poskytuje vlastnosti proti tvorbě

skvrn, které trvale omezují pronikání všech typů

nečistot, včetně mastných skvrn. Jeho výborná

odolnost proti oděru a UV záření umožňuje, aby si

ošetřené povrchy zachovaly nový vzhled mnohem

déle a v průběhu času nezískaly žlutý odstín.

ImperGuard® XP je ekologický, netoxický výrobek na

vodní bázi a bez obsahu rozpouštědel. Po zaschnutí

je zcela neviditelný a nemění vzhled ani povahu

ošetřeného povrchu.

• PROŠLO TESTEM PONOŘENÍ DO

VODY NA 48 HODIN

• CHRÁNÍ PROTI VODĚ, VLHKOSTI

A OLEJI

• PROTI SKVRNÁM A

NEČISTOTÁM

• ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A

STÁRNUTÍ

• NEVYTVÁŘÍ FILM

• UMOŽŇUJE ODVĚTRÁNÍ

PODKLADU

• BEZ ODSTÍNU, NEMĚNÍ DANÝ

ODSTÍN

• VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV

ZÁŘENÍ

• EXTERÍÉR A INTERÍÉR

• STŘECHY, STĚNY A PODLAHY

• SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE

Snadné použití:

• ImperGuard® XP se aplikuje
snadno a rychle. Lze jej
aplikovat vertikálně a
horizontálně, v interiéru a
exteriéru na všechny podklady,
např. přírodní a syntetické
kameny, beton, terakotu,
zámkovou dlažbu atd.

Ideální pro ochranu těchto

konstrukcí proti vodě a

vlhkosti:

•střechy, terasy, kryty bazénů,
spárovací hmoty obkladů atd.
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OCHRANNÉ PRODUKTY
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CHEMICKÁ POVAHA

•Vodný roztok bez rozpouštědel a

vody na bázi chlorofylinu®.

•VOC < 7 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•V případě kontaktu se skleněnými

materiály ihned opláchněte vodou.

•Neaplikujte při dešti, a pokud je

teplota nižší než 5 °C nebo vyšší

než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě

(v rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

ÚDRŽBA

•Skvrny v domácnosti lze čistit

čistou vodou nebo prostředkem

Net'Guard® Ecological.

BALENÍ

•Nádoby o objemu 5 a 25 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Štětec, váleček nebo nízkotlaký

rozprašovač.

APLIKACE

•Podklady musí být vždy čisté,

suché a zbavené prachu.

•U některých materiálů může

výrobek mírně zvýraznit odstín.

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

•Používejte výrobek přímo z nádoby.

•Před použitím nádobku protřepejte.

•Podklad je nutné impregnovat až do

nasycení v jedné nebo dvou

aplikacích.

•Na svislých podkladech vždy

aplikujte zdola nahoru.

•Podklad nepřetěžujte a před

schnutím odstraňte veškeré

přebytečné množství.

•Čas zasychání: 24 hodin.

•Optimální účinnost dosažena po

7 dnech.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

VYDATNOST

•Na 1 litr: 6 až 12 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství
potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

ImperGuard® XP je:

• na vodní bázi
• bez organických
rozpouštědel

• bez silikonů
• z více než 90%
biologicky rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nehořlavý

ODPUZUJE VODU A PŮSOBÍ PROTI TVORBĚ SKVRN

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com
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Hydroizolační výrobek na
ochranu stěn, fasád a střech

ODPUZUJE VODU

OCHRANNÉ PRODUKTY
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ImperGuard® odpuzuje vodu a je určen pro
ochranu porézních podkladů před vlhkostí.

ImperGuard® je penetrační výrobek netvořící film,

který omezuje pronikání deště do stěn a přitom stále

umožňuje podkladu dýchat (zůstávají propustné pro

vzduch a vodní páry). ImperGuard® proniká hluboko

do pórů v materiálu tak, aby byly vodotěsné, a tím

eliminuje negativní vlivy způsobené vlhkostí.

prosakování, kyselé deště, eroze, cykly mrazu / tání,

mechy a lišejníky, atd.

Tento výrobek je ekologický a na bázi vody. Nemění

vzhled ani povahu ošetřeného podkladu. Je také

dokonale odolný vůči UV záření a v průběhu času

nežloutne.

Složení ImperGuard® umožňuje výrobku proniknout

do podkladů a to do stejné hloubky jako výrobky na

bázi rozpouštědla.

Účinnost ošetření přípravkem ImperGuard® byla

testována CTSC (Vědecké a technické centrum pro

stavebnictví). Zpráva č. HD340/133-155.

• OCHRANA PROTI VODĚ

• ZABRAŇUJE DEGRADACI

VYVOLANOU VLHKOSTÍ

• NETVOŘÍ FILM, PODKLADU

UMOŽŇUJE DÝCHAT

• BEZBARVÝ

• NEMĚNÍ ODSTÍN PODKLADU

• VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV

ZÁŘENÍ

• EXTERIÉR A INTERIÉR

• STĚNY A STŘECHY

• SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE

• ImperGuard® zabraňuje
negativním účinkům vlhkosti a
degradaci způsobené mrazem.
Zpomaluje stárnutí materiálů a
omezuje vznik ledků, výkvětů,
mechů a lišejníků.
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OCHRANNÉ PRODUKTY

P
O
R
É
Z
N
Í
M
A
T
E
R
IÁ
LY

CHEMICKÁ POVAHA

•Vodná emulze na bázi

chlorofylinu® bez obsahu

rozpouštědel a derivátů.

•VOC < 2 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a

pokud je teplota nižší než 5 °C a

vyšší než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě

(v rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

ÚDRŽBA

•Skvrny v domácnosti lze čistit

kartáčem a čistou vodou, do které

lze přidat čisticí prostředek s

neutrálním pH, např. Décap’Sols

Guard® Ecological.

BALENÍ

•Nádoby 5 a 25 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Štětec, váleček nebo nízkotlaký

rozprašovač.

APLIKACE

•Podklady musí být vždy čisté,

suché a zbavené prachu.

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

•Používejte výrobek přímo z nádoby.

•Před použitím nádobku protřepejte.

•Podklad je nutné impregnovat až do

nasycení v jedné nebo dvou

aplikacích.

•Na svislých podkladech vždy

aplikujte zdola nahoru.

•Podklad nepřetěžujte a před

schnutím odstraňte veškeré

přebytečné množství.

•Čas zasychání: 24 hodin.

•Optimální účinnost dosažena po

7 dnech.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

VYDATNOST

•Na 1 litr: 4 až 6 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství
potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

ImperGuard® je:

• na vodní bázi
• bez ropných
rozpouštědel

• bez silikonů
• z více než 90%
biologicky rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nehořlavý

ODPUZUJE VODU

ImperGuard®

je dostupný také
ve verzi:

Hydroizolační přípravek

speciálně vyvinutý

pro ochranu mramoru

a žuly.

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com
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Ochrana betonu proti vodě,
vlhkosti a korozi konstrukcí

ODPUZUJE VODU

OCHRANNÉ PRODUKTY
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ImperGuard® je výrobek připravený
k okamžitému použití, speciálně
vyvinutý ke snížení koroze
betonových konstrukcí.

• Opravný účinek: opravuje a zastavuje

stávající korozi na betonových konstrukcích

(max. rychlost koroze 5 mikronů/cm²). Rychlost

koroze se může měnit s přítomností vlhkosti a

množstvím chloridů.

• Prevence: Kovové výztuže ve styku s

vlhkostí a chloridy (rozmrazovací soli atd.)

oxidují, což vede k rozpínání a vzniku trhlin v

betonu a oslabení mechanické pevnosti složek

materiálu.

Na rozdíl od jiných inhibitorů koroze

ProtectGuard® CP proniká hluboko do betonu

(až do hloubky 6 centimetrů) a tím blokuje

vlhkost a chloridy. Je také účinný u mikrotrhlin

(až do 0,3 mm). Poskytuje pevnost a odolnost,

která snižuje míru oprav konstrukcí.

Výjimečné vodoodpudivé vlastnosti

ProtectGuard® CP z něj činí efektivní přípravek

při prevenci pronikání vody, a proto odstraňuje

škodlivé účinky způsobené vlhkostí (kyselé

deště, eroze, cykly mrazu / tání, růst mechů a

lišejníků, atd.).

• DŮKLADNÁ OCHRANA PROTI VODĚ A

CHLORIDŮM

• VYSOKÁ PRONIKAVOST

• ÚČINNÝ I VE VELMI VLHKÉM

PROSTŘEDÍ

• ZABRAŇUJE KOROZI KONSTRUKCÍ

• VYNIKAJÍCÍ STÁRNUTÍ > 15 LET

• NEVYTVÁŘÍ FILM

• UMOŽŇUJE ODVĚTRÁNÍ PODKLADU

• BEZBARVÝ

• NEMĚNÍ ODSTÍN PODKLADU

• EXTERIÉR A INTERIÉR

• PODLAHY, STĚNY

Ideální pro ošetření těchto

povrchů:

•Stavební konstrukce:
mosty, pilíře, parkoviště,
parapety...

• Pohledový beton...
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OCHRANNÉ PRODUKTY

P
O
R
É
Z
N
Í
M
A
T
E
R
IÁ
LY

CHEMICKÁ POVAHA

•Složení bez organofunkčních

rozpouštědel.

•VOC < 80 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•Chraňte materiály, které nejsou

určeny k ošetření, např. sklo, hliník,

dřevo a barva.

•Neaplikujte při dešti, mrazu, na

slunci nebo na horkém podkladu, a

pokud je povrchová teplota a

teplota vzduchu nižší než 5 °C a

vyšší než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 12 měsíců od data

výroby při uchovávání v originálním

balení.

BALENÍ

•Nádoby 25 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK

ImperGuard® CP je:

• bez organických
rozpouštědel

• bez silikonů
• z více než 90%
biologicky rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nehořlavý

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Použijte nízkotlaký rozprašovač s těsněním Viton, štětec nebo váleček.

APLIKACE

•Výrobek vždy vyzkoušejte na malé části podkladu.

•Výrobek používejte v čistém stavu: neředit.

•Před použitím nádobku protřepejte.

Příprava
•Podklad musí být suchý, čistý a beze skvrn: olej, mastnota, čisticí přípravek,

prach, výkvět, barvy nebo jiné látky, které by mohly mít vliv na aplikování

výrobku, je třeba odstranit.

•Podklad lze připravit otryskáním, podrťováním nebo vysokotlakou vodní

sprchou.

•Každou uvolněnou část je nutné odstranit a opravit maltou.

•Neaktivní trhliny, které z mechanického hlediska neohrožují životnost

konstrukce, lze normálně ošetřit pomocí ProtectGuard® CP.

•Další vadné trhliny nebo vodotěsné spáry je nutné opravit a následně ošetřit

přípravkem ProtectGuard® CP a vyplnit vodotěsným plnivem.

Aplikace
•Při nanášení rozprašovačem ověřte, zda nedochází k vyvíjení mlhy.

•ProtectGuard® CP je nutné aplikovat na celý podklad, který vyžaduje

ochranu, včetně oblastí, které mají být opraveny, ve 2 až 3 aplikacích.

Mezi jednotlivými aplikacemi vyčkejte alespoň 15 minut: podklad musí být

viditelně suchý.

•Čas zasychání: 24 až 72 hodin.

•Zařízení ihned po použití očistěte přípravkem GraffiGuard® 2060 nebo

lakovým benzínem.

VYDATNOST

•180–230 g/m² na jeden nátěr.

Spotřeba je závislá na pórovitosti materiálu a zeměpisné poloze.
Níže uvedené hodnoty jsou pouze orientační.

ODPUZUJE VODU
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Ochrana nových betonových
konstrukcí proti vodě, chloridům a

korozi betonových tyčí
SPLŇUJE NORMU EN 1504-2: 2004

OCHRANNÉ PRODUKTY
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ImperGuard® RF je výrobek
připravený k použití, speciálně
vyvinutý ke snížení koroze
betonových konstrukcí.

ImperGuard® RF je bezbarvý impregnační

výrobek bez obsahu ropných rozpouštědel,

který je určen pro hloubkovou ochranu betonu

a materiálů minerálního původu proti vodě,

vlhkosti, chloridům a korozi. ImperGuard® RF

proniká až do hloubky 5 cm.

ImperGuard® RF je výrobek netvořící film

(umožňuje materiálu „dýchat“), který slouží k

ochraně betonových a železobetonových

konstrukcí. Je také velmi účinný na mikrotrhliny

do 0,3 mm a přerušuje reakce zásady s

křemenem nebo zásady s kamenivem v betonu

a stavebních materiálech.

ImperGuard® RF lze také použít k regulaci

absorpce materiálů před aplikací ochranných

přípravků ProtectGuard® FT a ProtectGuard®

Color nebo nátěru.

• DŮKLADNÁ OCHRANA PROTI VODĚ A

CHLORIDŮM

• VYSOKÝ ÚČINNOST AŽ DO

HLOUBKY 5 CM

• ÚČINNÝ JIŽ ZA PÁR HODIN

• ÚČINNÝ I VE VELMI VLHKÉM

PROSTŘEDÍ

• ZABRAŇUJE KOROZI KONSTRUKCÍ

• VYNIKAJÍCÍ STÁRNUTÍ > 15 LET

• NEVYTVÁŘÍ FILM

• UMOŽŇUJE ODVĚTRÁNÍ PODKLADU

• BEZBARVÝ

• NEMĚNÍ ODSTÍN PODKLADU

• EXTERIÉR A INTERIÉR

• PODLAHY, STĚNY

Ideální pro ošetření těchto

povrchů:

•stavební konstrukce, mosty,
pilíře, parkoviště, parapety...

• pohledový beton...
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OCHRANNÉ PRODUKTY
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CHEMICKÁ POVAHA

•Na bázi alkylalkoxysilanu

•VOC < 20 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•Chraňte materiály, které nejsou

určeny k ošetření, např. sklo, hliník,

dřevo a barvu.

•Neaplikujte při dešti, mrazu, na

slunci nebo na horkém podkladu,

a pokud je povrchová teplota a

teplota vzduchu nižší než 5 °C a

vyšší než 30 °C.

• Skladování: 12 měsíců od data

výroby při uchovávání v originálním

balení.

BALENÍ

•Nádoby 25 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK

ImperGuard® RF je:

• bez organických
rozpouštědel

• bez silikonů
• z více než 90%
biologicky rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nehořlavý

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Použijte nízkotlaký rozprašovač s těsněním Viton, štětec nebo váleček.

APLIKACE

•Výrobek vždy vyzkoušejte na malé části podkladu.

•Výrobek používejte v nezředěném stavu: neředit.

•Před použitím nádobku protřepejte.

Příprava
•Podklad musí být suchý, čistý a beze skvrn: olej, mastnota, čisticí přípravek,

prach, výkvět, barvy nebo jiné látky, které by mohly mít vliv na aplikování

výrobku, je třeba odstranit.

Aplikace
•Při nanášení rozprašovačem ověřte, zda nedochází k vyvíjení mlhy.

•Proveďte 1 až 3 aplikace do nasycení, což se bude lišit v závislosti na stupni

působení vůči povětrnostním vlivům a oděru. Ve výjimečných případech

(příliv, mořské prostředí...) je nutné přípravek ImperGuard® RF aplikovat 3

až 6krát.

• ImperGuard® RF lze ošetřit nebo překrýt 4 hodiny až 1 den po aplikaci

ochranným výrobkem, např. ProtectGuard® FT, ProtectGuard® Color nebo

nátěrem.

•Zařízení ihned po použití očistěte přípravkem GraffiGuard® 2060 nebo

lakovým benzínem.

VYDATNOST

•180–230 g/m² na jeden nátěr.

Spotřeba je závislá na pórovitosti materiálu a zeměpisné poloze.
Níže uvedené hodnoty jsou pouze orientační.
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Permanentní ochrana proti
grafitu u betonu a porézních

stavebních materiálů

SPECIÁLNÍ BETON

OCHRANNÉ PRODUKTY
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AntiGraffiti Guard® Speciální beton je
dvousložkový permanentní ochranný
výrobek, který trvale chrání před grafity
a znečištěním.

AntiGraffiti Guard® Speciální beton je speciálně

upravený pro beton a všechny porézní minerální

materiály, jako jsou nátěry, přírodní kámen apod.

AntiGraffiti Guard® také chrání proti všem druhům

znečištění a odolává oděru a poškrábání.

AntiGraffiti Guard® Speciální beton lze používat v

interiéru, exteriéru u nových i renovovaných

projektů. Jeho vlastnosti ochrany proti grafitům

jej ideálně předurčují k aplikaci na svislé podklady

(fasády, stěny, vchodové dveře...).

Podklad ošetřený přípravkem AntiGraffiti Guard®

Speciální beton odolá vícenásobnému (36 a více)

čištění pomocí čisticího přípravku proti grafitům

GraffiGuard® 2060 Ecological, a tudíž nevyžaduje

opětovné natření po odstranění grafitů.

AntiGraffiti Guard® Speciální beton je k
dispozici v matném a pololesklém provedení.

• VLASTNOSTI TRVALÉ OCHRANY

PROTI GRAFITŮM

• OCHRANA PROTI VODĚ,

VLHKOSTI A OLEJI

• PROTI SKVRNÁM A

NEČISTOTÁM

• DOBRÁ ODOLNOST VŮČI

MECHANICKÉMU TŘENÍ A

POŠKRÁBÁNÍ

• VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST PROTI

STÁRNUTÍ A UV ZÁŘENÍ

• BEZBARVÝ

• EXTERIÉR A INTERIÉR

• STĚNY A SVISLÉ PLOCHY
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EKOLOGICKÝ VÝROBEK APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Doporučuje se používat nízkotlaký rozprašovač o velkém objemu.

Lze také použít štětec nebo váleček.

APLIKACE

•Vždy proveďte zkušební nátěr na malé části podkladu.

•Podklady musejí být vždy čisté, suché a bez prachu. Příprava podkladu

před aplikací AntiGraffiti Guard® Speciální beton je důležitou funkcí

konečného vzhledu nátěru a jeho účinnosti, včetně přilnavosti výrobku k

povrchu.

Základní popis
•Podkladový nátěr AntiGraffiti Guard® aplikujte štětcem nebo nízkotlakým

rozprašovačem o velkém objemu, aby se zvýšila přilnavost (spotřeba: 10–

15 m2 na litr).

Před aplikací AntiGraffiti Guard® Speciální beton vyčkejte 4 až 24 hodin.

Příprava AntiGraffiti Guard® Speciální beton
•Před použitím důkladně promíchejte díl A (základ) výrobku elektrickým

míchadlem, aby vznikla homogenní tekutina.

•Potom během míchání dílu A přidejte díl B (tužidlo). Lehce promíchávejte

elektrickým míchadlem po dobu nejméně 5 minut.

•Nechte hmotu vytvrzovat na volném prostranství půl hodiny, poté před

použitím promíchávejte elektrickým míchadlem.

•Směs lze použít až za 4 hodiny při pokojové teplotě < 20 °C.

Aplikace
•Naneste první nátěr A+B, ale ne příliš silnou vrstvu, na povrchy dříve

ošetřené základním nátěrem. V případě vysoké teploty lze první nátěr zředit

10 % čisté vody.

•Před aplikací druhé vrstvy nechte schnout jednu hodinu (při okolní teplotě

20 °C).

•Ošetřený povrch během zasychání chraňte: 24 hodin.

•Optimální účinek dosažen po 5–7 dnech.

•Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

VYDATNOST

•Na 1 litr: 5 až 10 m2 pro 2 aplikace.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

Anti-Graffiti Guard®

Speciální beton je:

• na vodní bázi
• bez organických
rozpouštědel

• bez silikonů
• z více než 90%
biologicky rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nehořlavý

SPECIÁLNÍ BETON

CHEMICKÁ POVAHA

•Dvoukomponentní polyuretan ve

vodné fázi.

•VOC < 30 g/l.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Aplikace AntiGraffiti Guard® Special

beton může ovlivnit vzhled

podkladu. Je proto nezbytné

provést nejprve zkušební aplikaci na

malé skryté části.

•Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a

pokud je povrchová teplota a

teplota vzduchu nižší než 5 °C a

vyšší než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 12 měsíců od data

výroby při uchovávání v originálním

balení.

BALENÍ

•Nádoby 1 a 5 litrů + tvrdidlo.

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

K dostání také ve verzi,
která má následující

vlastnosti:

SPECIÁLNÍ KOVOVÉ A NATŘENÉ PODKLADY
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Víceúčelový ochranný vosk na podlahy
vytvářející bezbarvý a protiskluzový film

OCHRANNÉ PRODUKTY
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Polish’Guard® je vosk pro povrchovou
ochranu, který vytváří film s vysokou
odolností proti opotřebení u všech typů
podlah.

Polish'Guard® je akrylátová emulze obsahující kovové

ionty, které zajišťují vysoce odolné ošetření proti

opotřebení pro různé povrchy, včetně povrchů, které

jsou ošetřovány přípravkem ProtectGuard®.

Polish’Guard® lze po zaschnutí leštit strojem při

nízkých nebo vysokých otáčkách s cílem zlepšit

mechanickou a chemickou odolnost.

Polish’Guard® je také vhodný pro pravidelnou

údržbu. Koncentrát lze ředit vodou v poměru 1 díl

Polish'Guard® a 9 dílů vody.

• VYTVÁŘÍ PROTISKLUZOVOU

VRSTVU PROTI OPOTŘEBENÍ

• DOBRÁ ODOLNOST VŮČI ODĚRU

A POŠKRÁBÁNÍ

• USNADŇUJE ÚDRŽBU

• POSKYTUJE LESKLÝ VZHLED

• VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV

ZÁŘENÍ

• PODLAHY, STĚRKY...

• INTERIÉR

Ideální pro ošetření těchto

povrchů:

•Porézní minerální podklady
(beton, terakota, cihly, cement,
dlaždice...),

• Plastové povrchy,
• Linoleum,
•Laminátové podlahy nebo
parkety...
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EKOLOGICKÝ VÝROBEK

Polish’Guard® je:

• na vodní bázi
• bez organických
rozpouštědel

• bez silikonů
• bez obsahu VOC
• z více než 90%
biologicky rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nehořlavý

CHEMICKÁ POVAHA

•Akrylátový polymer obsahující

ionty kovů ve vodné fázi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a

pokud je povrchová teplota a

teplota vzduchu nižší než 5 °C a

vyšší než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě

(v rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 12 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

ÚDRŽBA

•Pravidelná údržba 1 objemový

díl Polish’Guard® zředěný

9 objemovými díly vody pro

regeneraci povrchového lesku.

•Skvrny v domácnosti: lze čistit

čistou vodou nebo prostředkem

Net'Guard® Ecological.

BALENÍ

•Nádoby o objemu 5 litrů.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Použijte plochý mop nebo aplikátor.

APLIKACE

•Nanáší se na dobře očištěný, suchý

podklad zbavený koroze.

•Nejprve proveďte zkušební nátěr na

malé skryté části podkladu.

•Používejte výrobek přímo z nádoby.

•Pro optimální výsledek aplikujte 2

až 3 tenké vrstvy výrobku

Polish’Guard®.

•Na zaschnutí mezi aplikacemi

počkejte přibližně 30 minut.

•Druhou aplikaci proveďte pod

úhlem 90° k první aplikaci.

•Na povrch nenanášejte přílišné

množství a před schnutím odstraňte

veškeré přebytečné množství.

•Za účelem zvýšení úrovně lesku lze

třetí aplikaci provést 30 minut po

uschnutí.

•Ke zlepšení povrchového lesku a

odolnosti leštěte přípravek

Polish’Guard® leštícím strojem při

nízkých nebo vysokých otáčkách,

vybaveným vhodným kotoučem.

•Po použití nevstupujte na ošetřený

povrch a nechte zaschnout 6 hodin.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

VYDATNOST

•Na 1 litr:

Porézní podklady 6 až 10 m2

Chráněné podklady 15 až 20 m2

Údržba 20 až 40 m2

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství
potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com
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Odpuzuje vodu, olej a působí proti skvrnám

Ošetření, které chrání a vylepšuje vzhled
porézních stavebních materiálů

ProtectGuard® Color svými vlastnostmi odpuzuje
vodu, olej a působí proti skvrnám, tím poskytuje
ochranu porézních stavebních podkladů.

Zabraňuje nejčastějším příčinám degradace, jako je voda, olej,

atmosférické nečistoty a všechny typy znečištění. Ošetřenému

povrchu propůjčuje jednotné stínované zbarvení. To zaručuje

dlouhou životnost ošetřovaného povrchu.

ProtectGuard® Color není nátěr. Jedná se o ochranné ošetření

ve vodné fázi zvláště vhodné na beton (dokonce i čerstvý

beton s vysokým pH) a minerální omítky. Poloprůhlednost po

ošetření respektuje minerální vlastnosti materiálu.

Konečná barva je závislá na odstínu ProtectGuard® Color a

podkladovém odstínu povrchu.

ProtectGuard® Color lze použít ke změně odstínu povrchu

nebo homogenizaci vzhledu povrchu.

ProtectGuard® Color netvoří film. Podklad zůstává propustný

pro vzduch a vodní páry. ProtectGuard® Color poskytuje

vynikající odolnost vůči stárnutí a UV záření.

• OCHRANA PROTI VODĚ A OLEJI

• PROTI SKVRNÁM A NEČISTOTÁM

• HOMOGENIZUJE A ZBARVUJE POVRCHY

• 50 STANDARDNÍCH ODSTÍNŮ

• RESPEKTUJE MINERÁLNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLU

• ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A STÁRNUTÍ

• NETVOŘÍ FILM, PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT

• ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ

• EXTERIÉR A INTERIÉR

• STĚNY A FASÁDY

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE
Č. 04011391 DNE 12. 2. 2004
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ProtectGuard® Color:
Estetické řešení pro všechny
povrchy.
ProtectGuard® Color se používá ke

sjednocení a korekci estetického

vzhledu porézních podkladů: beton,

jednovrstvý nátěr, porézní přírodní

kámen a kompozitní kameny.

ProtectGuard® Color lze aplikovat na

nově položený beton nebo starší

konstrukce (je velmi odolný vůči

alkalickému prostředí), na svislé a

vodorovné (stropy) podklady, v

interiéru i exteriéru.

ProtectGuard® Color:
Ideální řešení k ozdobení
povrchu materiálu.
ProtectGuard® Color je dekorativní

výrobek, který je přidanou hodnotou

pro architektonickou tvorbu beze

změny minerálních vlastností.

ProtectGuard® Color umožňuje

návrhářům poskytnout uměleckému

dílu estetický rozměr s možností

„hry“ s matnou nebo lesklou

povrchovou úpravou, a dokonce i

speciální efekty (kovový a perleťový).

Guard Industry pomáhá při

specifikaci či používání přípravku

ProtectGuard® pro výběr konkrétního

odstínu, což je ovlivněno stavem

podkladu a požadovanou

povrchovou úpravou (kolorimetrické

zbarvení, dekorativní tvorba,

rekonstrukce).

Homogenizuje vzhled povrchu materiálu

Projektům poskytuje nový estetický rozměr
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Systém ProtectGuard® Color: barva dle přání zákazníka
Vzorek barev ProtectGuard® Color obsahuje 42 standardních
a 8 „speciálních“ barev. Standardní barva má index

průhlednosti 100. Guard Industry může tyto odstíny měnit a

poskytuje vyšší nebo nižší úroveň průhlednosti při zachování

stejných ochranných vlastností. Konečný odstín ošetřeného

podkladu bude vždy kombinace odstínu přípravku a odstínu

podkladu. Barva s nízkým indexem průhlednosti vždy

poskytuje méně vyhlazení. V takovém případě bude mít

původní odstín povrchu větší vliv na finální odstín.

V závislosti na specifických potřebách klienta nebo projektu je

společnost Guard Industry schopna poskytnout odstíny ze

vzorkovnice 1950 NCS.

* Speciální odstíny. Odstíny jsou zobrazeny pouze jako pomůcka.

METAL GOLD*

BASIC WHITE

BASIC BLACK

TRAFFIC GREY SILK RED BRICK TUNIS

VIOLA

PEARLESCENT BLACK*

PEARLESCENT WHITE*

METAL SILVER*

METAL ALUMINIUM*

METAL BRONZE*

RED TERRACOTTA EFFECT*

VIOLA GREEN EFFECT*

OCHRE BROWN

CHAMOIS

TERRACOTTA TEASE

IVORY

COZY CREAM

BROKEN WHITE

LIGHT IVORY

SPRING GRASS

GREEN BROWN

SILK YELLOW

CONCRETE LUXEMBOURG

CONCRETE YELLOW

CHESTNUT

WALNUT

TILE

DESERT SAND

RED WALL

CONCRETE BERLIN

GREY THORWOOD

GREY INNISWOOD

CONCRETE ALGER

WASHED CLAY

CONCRETE ONE

WINDOWS

GRIS SPECIAL V1

GRIS SPECIAL V2

GRIS SPECIAL V3

ANTHRACITE

BASALT

PLATINIUM

DARK FOG

SLATE

STORM

AGATHE

SILEX V2
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CHEMICKÁ POVAHA

•Akrylátový kopolymer ve vodné

fázi s minerálními pigmenty.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a

pokud je povrchová teplota a

teplota vzduchu nižší než 5 °C a

vyšší než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

ÚDRŽBA

•Skvrny v domácnosti lze čistit

kartáčem a čistou vodou, do které

lze přidat čisticí prostředek s

neutrálním pH, např. Décap’Sols

Guard® Ecological.

BALENÍ

•Nádoby 5 a 25 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Použijte nízkotlaký rozprašovač o

velkém objemu, štětec nebo váleček.

APLIKACE

•Podklady musí být vždy čisté,

suché a zbavené prachu.

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

•Před použitím nádobku protřepejte.

•Výrobek používejte nezředěný.

•Aplikujte rozprašovačem typu HVLP

(velký objem, nízký tlak) ve 2 až 4

aplikacích do kříže při maximální

úrovni v závislosti na požadovaném

vzhledu.

Doba zasychání mezi jednotlivými

aplikacemi: 15 minut.

U velmi porézních povrchů lze

použít váleček s krátkým vlasem.

•Na svislých podkladech vždy

aplikujte zdola nahoru.

•Podklad nepřetěžujte a před

schnutím odstraňte veškeré

přebytečné množství.

•Čas zasychání s nutností ochrany:

24 hodin.

•Optimální účinnost dosažena po

7 dnech.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

Doporučujeme, aby byl výrobek
aplikován aplikátorem schváleným
Guard Industry.
Veškeré další informace jsou

uvedeny v technickém souboru k

ProtectGuard® Color, který je

dostupný na požádání po kontak-

tování: info@guardindustry.com

VYDATNOST

•Na 1 litr: 6 až 10 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství
potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

ProtectGuard® Color

je:

• na vodní bázi
• bez organických
rozpouštědel

• bez silikonů
• z více než 90%
biologicky rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nehořlavý

Vlastnosti trvalé ochrany
proti grafitům

Vysoká odolnost proti oděru
a poškrábání

Existuje také v další variantě:

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

Záruka kvality na 10 let.*
Odborné znalosti v oblasti ochrany

materiálů proti vodě a olejům umožňují

společnosti Guard Industry nabídnout

celosvětovou** „10letou záruku kvality“

(pojištění AXA). Tato záruka je

podmíněna prováděním aplikací

přípravku ProtectGuard® Color

schváleným odborníkem společnosti

Guard Industry.

* Účinnost přípravku ProtectGuard® byla
testována organizací CEBTP. (Francouzské
experimentální středisko pro výzkum a
studium budov a veřejných
staveb - Divize pro kamenické práce a
historické památky). Zpráva č. 3182-7-663-2.
** S výjimkou USA a Kanady
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Odpuzuje vodu, olej a působí proti skvrnám

Chrání a zdobí natřené podklady

ProtectGuard® Color Top Coat je barevná
ochrana proti skvrnám a nečistotám určená pro
homogenizaci estetického hlediska svislých
natřených podkladů, jejichž kvalita se zhoršila
vlivem povětrnosti.

ProtectGuard® Color Top Coat prodlužuje životnost natřených

vrstev jejich ochranou před nepřízní počasí, UV zářením,

mrazem a vysokými teplotami. ProtectGuard® Color Top Coat

také chrání natřené povrchy před agresivními materiály

přenášenými deštěm a navíc před mastnotou a jinými skvrnami.

ProtectGuard® Color Top Coat poskytuje ochranu v boji proti

přirozenému stárnutí akrylátových barev a zabraňuje

popraskání, degradaci, tvorbě puchýřků a odlupování.

• OCHRANA AKRYLÁTOVÝCH BAREV PROTI VODĚ,

VLHKOSTI A OLEJI

• PROTI SKVRNÁM

• PROTI NEČISTOTÁM

• HOMOGENIZUJE A ZDOBÍ NATŘENÉ PODKLADY

• UMOŽŇUJE ODVĚTRÁNÍ PODKLADU

• ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ A STÁRNUTÍ

• VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ

• STĚNY A FASÁDY

• EXTERIÉR A INTERIÉR
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CHEMICKÁ POVAHA

•Emulze ve vodné fázi s

minerálními pigmenty.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•Neaplikujte za deště, mrazu, na

slunci nebo na horký podklad.

Aplikujte, pokud teplota povrchu a

teplota vzduchu je v rozmezí 5 °C

a 30 °C.

•Ujistěte se, že výrobek je vždy

používán v dostatečně větraném

místě.

•Uchovávejte na suchém místě

(v rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 12 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

ÚDRŽBA

•Skvrny lze obecně odstranit čistou

vodou, do které lze přidat čisticí

prostředek s neutrálním pH, např.

Décap’Sols Guard® Ecological.

BALENÍ

•Nádoby 1 a 5 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Použijte nízkotlaký rozprašovač typu

HVLP, štětec nebo váleček.

APLIKACE

•Podklady musí být vždy čisté,

suché a zbavené prachu.

•Vždy proveďte zkušební aplikaci na

malou skrytou část podkladu.

•Používejte výrobek přímo z nádoby.

•První aplikaci ProtectGuard® Color

Top Coat proveďte na celý povrch.

Přípravek nechte proniknout a

zaschnout (1 až 2 hodiny v

závislosti na pórovitosti a teplotě

podkladu) a poté aplikujte druhý

nátěr.

•Na svislých podkladech vždy

aplikujte zdola nahoru.

•Podklad nepřetěžujte a před

schnutím odstraňte veškeré

přebytečné množství.

•Čas zasychání: 24 hodin.

•Maximální účinnost dosažena po

7 dnech.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

Důrazně doporučujeme výrobek
aplikovat schváleným aplikátorem
Guard Industry.
Veškeré další informace jsou

uvedeny v technickém souboru k

ProtectGuard® Color, který je

dostupný na požádání po kontak-

tování: info@guardindustry.com

VYDATNOST

•Na 1 litr: 8 až 10 m2 ve 2 aplikacích.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství
potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

ProtectGuard® Color

TopCoat je:

• na vodní bázi
• bez organických
rozpouštědel

• bez silikonů
• z více než 90%
biologicky rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nehořlavý

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

TOPCOAT
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Atraktivní a ochranná konečná úprava pro betonové podlahy

3stupňový systém:
zbarvení + ochrana + údržba

• OCHRANA PROTI VODĚ

A OLEJI

• PROTI SKVRNÁM

• PROTI NEČISTOTÁM

• ZDOBÍ BETON A UDÁVÁ

PODKLADU JEDNOTNÝ

RÁZ

• SYSTÉM IMPREGNACE;

NEVYTVÁŘÍ POVLAK

• UMOŽŇUJE ODVĚTRÁNÍ

PODKLADU

• ZPOMALUJE ZANÁŠENÍ

A STÁRNUTÍ

• VYSOKÁ ODOLNOST

PROTI UV ZÁŘENÍ

• PODLAHY / INTERIÉRY

Guard Industry, přední
společnost v oblasti péče o
materiály, vyvinula Decorative
Concrete Guard®, unikátní
systém kombinující estetiku,
spolehlivost a snadnost
aplikace.
Decorative Concrete Guard®

obsahuje tři doplňkové
produkty, které poskytují
původní a stabilní zbarvení,
účinnou a dlouhotrvající
ochranu a navíc atraktivní
voskovaný povrch.

Zlepšuje vzhled betonu a opravuje
vady zabarvení.

Decorative Concrete Guard® Color není „barva“

určená k pokrytí betonu neprůhledným nátěrem.

Spíše se jedná o poloprůhledný dekorativní výrobek,

který je rovnoměrně absorbován do struktury

povrchu betonu bez úpravy textury nebo

minerálního účinku na podklad. Jeho unikátní

akrylátová a silikátová báze umožňuje vynikající

penetraci a vymezení odstínů.

Decorative Concrete Guard® Color snadno ošetřuje

a poskytuje dlouhou životnost: tvrdne reakcí s

betonem po vsáknutí do pórů povrchu betonu.

• Zdobení. Decorative Concrete Guard® Color,

který je dostupný v široké škále odstínů, umožňuje

propůjčit betonovým podlahám a vyrovnávacím

nátěrům atraktivní vzhled, což umožňuje „experi-

mentovat“ s tradičními odstíny a moderními

kovovými, hliníkovými nebo perleťovými povrchovými

úpravami.

Díky přípravku Decorative Concrete Guard® Color

lze ponechat volnost představivosti při vytváření

zajímavých, stínovaných a strukturovaných efektů…

nebo jednotnějších povrchových úprav.

• Korekce. Decorative Concrete Guard® Color

lze také použít ke korekci vizuálního vzhledu ruční

práce u betonových podlah nebo vyrovnávacích

nátěrů a poskytnutí jednotnějšího tvaru.

1. ZBARVENÍ

2. OCHRANA

3. ÚDRŽBA

Poskytuje dlouhodobou ochranu
betonu proti vodě a nečistotám.

Decorative Concrete Guard® Protect chrání podlahy

proti pronikání vody, mastným nebo olejovým

skvrnám a každodennímu znečištění (víno, olej,

káva...).

Ošetřením je také zamezeno dlouhodobého

znečištění povrchu podlahy a výrazné usnadňuje

údržbu.

Zachovává zcela nový vzhled a
zajišťuje trvalou čistotu voskovaných
betonových podlah.

Decorative Concrete Guard® Finish je dokončovací

vosk určený pro údržbu podlah. Aplikuje se

nezředěný nebo zředěný ve vodě, umožňuje získat

zbrusu nový vzhled voskovaného betonového

povrchu a udržuje jej čistý mnohem déle.

Vosk Decorative Concrete Guard® Finish rovněž

umožňuje vyplnit malé škrábance.
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refer to the Decorative Concrete
Guard® technical file available on
demand by contacting:
info@guardIndustry.com.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK

Systém Decorative
Concrete Guard®

je ekologický
proces vytvořený
z biologicky
rozložitelných
formulovaných
výrobků na bázi vody
a rozpouštědla.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•Neaplikujte při dešti, a pokud je

povrchová teplota nižší než 5 °C a

vyšší než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě

(v rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním neotevřeném balení.

APLIKACE

•Nádoby 1 a 5 litrů.

APLIKACE

ÚDRŽBA

Výhoda přípravku Decorative
Concrete Guard®

•Aby byl zachován voskovaný beton

a vypadal nově, doporučuje se

použít Decorative Concrete Guard®

Finish jako nezředěný nebo zředěný

v čisté vodě. Aplikujte týdně na

podlahy v normálním provozu

(vchody, kanceláře, malé obchody...)

a měsíčně v rodinných domech

(obývací pokoj, kuchyně, chodby,

schodiště...).

• Skvrny v domácnosti lze čistit vodou

nebo prostředkem Net'Guard®

Ecological.

Vzorkovník 26 původních barev.

Decorative Concrete Guard® Color poskytuje

23 standardních odstínů a 3 „speciální“ odstíny. Finální

odstín je kombinace Decorative Concrete Guard® Color

a původního odstínu ošetřeného betonu.

Důrazně doporučujeme výrobek aplikovat schváleným aplikátorem
Guard Industry.

ANTHRACITE SLATE PEBBLE CONCRETE GREY PEARL GREY

BLACK

WHITE IVORY SAND CLAY LILAC

GRAPE TAUPE CARAMEL CAPPUCCINO CHOCOLATE

RUST TERRACOTTA BURGUNDY OCÉAN BLUE TURQUOISE BLUE

AQUA GREEN SAFFRON ALUMINIUM* GOLD* IRIDESCENT*

* Speciální odstíny. Odstíny jsou uvedeny pouze pro informaci.

Barvení s pomocí Decorative
Concrete Guard® Color. Aplikujte

1 nebo 2 nátěry plochým koštětem z

mikrovláken nebo hadříkem z

mikrovláken. Aplikace hadříkem

umožňuje vytvořit „texturovaný“ efekt.

Ochrana s Decorative Concrete
Guard® Protect. Aplikujte ve 2 velmi

tenkých vrstvách plochým koštětem z

mikrovláken.

Povrchová úprava s Decorative
Concrete Guard® Finish. Aplikujte ve

2 až 3 velmi tenkých vrstvách

plochým koštětem z mikrovláken.

Fáze

1

Fáze

2

Fáze

3
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K použití na:

•všechny minerální podklady,
v interiéru i exteriéru:
keramické dlaždice, beton,
terakota, žula, dlážděné
podlahy a smalt.

Ideální k ošetření těchto

povrchů:

•pěší zóny, haly, domovy
důchodců, tělocvičny, bazény,
kuchyně, koupelny, sprchy,
smaltované vany, průmyslová
prostředí... a všude, kde jsou
povrchy za mokra kluzké.

OŠETŘUJÍCÍ PRODUKTY

44

Pro větší bezpečnost!
Jednorázová aplikace snižuje kluzkost

minerálních povrchů za mokra

PROTISKLUZOVÝ

Gliss’Guard® je revoluční výrobek.
Mnoho protiskluzových výrobků dostupných na trhu obecně

využívá kyselinu fluorovodíkovou (fluorovodík) v různých

koncentracích.

To je velmi žíravá kyselina, která rozpouští oxid křemičitý

nacházející se ve všech minerálních materiálech.

Pokud se na podklad aplikuje výrobek na bázi kyseliny fluoro-

vodíkové, krystaly oxidu křemičitého se rozpouští a vytváří se

důlkovaný povrch a vzniká sací efekt (náčrtek 2). Nevýhodou

u tohoto procesu je potřeba manipulace s nebezpečnými

materiály, které podstatně mění vzhled podkladu, jelikož

důlkovaný povrch se rychle zaplňuje nečistotami, olejem a

prachem.

Gliss’Guard® využívá oxid křemičitý nacházející se v

materiálech, ale na rozdíl od jiných výrobků vytváří chemickou

reakci, která schematicky vštěpuje nové molekuly do

stávajících molekul v podkladu (náčrtek 3). Výsledkem je lepší

a trvalejší protiskluzový efekt, kterým se jen mírně mění

vzhled povrchu.

• VÝROBEK NA BÁZI VODY

• BEZ KYSELIN

• NEMĚNÍ SLOŽENÍ

PODKLADU

• DLOUHOTRVAJÍCÍ EFEKT

• EXTERIÉR A INTERIÉR

ŘEKNĚTE „NE“
VELMI KLUZKÝM POVRCHŮM!

1 - Neošetřený podklad 2 - Podklad ošetřený
kyselinou fluorovodíkovou

3 - Podklad ošetřený
prostředkem Gliss’Guard®
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OŠETŘUJÍCÍ PRODUKTY

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

DOPORUČENÍ

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•U některých podkladů se

ošetřením může změnit stupeň

lesku.

•U některých typů mramoru může

být ošetření neúčinné. Před

použitím v každém případě

proveďte test.

•Neaplikujte na leštěné a krystali-

zované materiály.

•Neaplikujte při dešti, a pokud je

povrchová teplota a teplota

vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než

30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

ÚDRŽBA

•Protiskluzové ošetření pravidelně

udržujte zředěným přípravkem

GlissGuard® (20 % GlissGuard® a

80 % vody).

•Skvrny v domácnosti lze čistit

čistou vodou nebo prostředkem

Net'Guard® Ecological.

BALENÍ

•Nádoby 1 a 5 litrů.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Nízkotlaký rozprašovač, štětec.

APLIKACE

•Podklady musí být vždy čisté,

suché a zbavené prachu.

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Výrobek nalijte nebo nastříkejte na

podklad a aplikujte jej pomocí

štětce nebo nízkotlakého

rozprašovače.

•Nechte jej reagovat 40 <-> 60

minut.

•Ujistěte se, že výrobek během

ošetření roznášíte rovnoměrně po

celém povrchu, a v případě potřeby

přidejte více výrobku.

V závislosti na podkladu a

požadovaném protiskluzovém

efektu postup opakujte.

•Nedovolte, aby žádná část ošetřo-

vaného povrchu „vyschla“, to by

způsobilo nerovnoměrné ošetření.

•Po skončení reakční doby pečlivě

opláchněte vodou. Ošetřený povrch

lze okamžitě opět používat.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

VYDATNOST

•Na 1 litr: 10 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK

Gliss’Guard® je:

• na vodní bázi
• bez rozpouštědel
• bez kyselin
• bez obsahu VOC
• z více než 90%
biologicky rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nehořlavý

PROTISKLUZOVÉ
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Doporučuje se pro

ošetření těchto povrchů:

•střechy, stěny, kryty,
balkóny, terasy, zahradní
dlažby, fontány, rybníky,
trupy lodí, mola, tenisové
kurty, markýzy atd.

K použití na:

•dlaždice, břidlice, cihly,
beton, dřevo, přírodní
kámen, kompozitní
materiály, tkaniny...

OŠETŘUJÍCÍ PRODUKTY
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Unikátní vymýcení mechů,
lišejníků, řas a hub

Efektivní ošetřující kúra zajišťující dlouhotrvající
ochranu.

1 Opravný účinek:
Ničí veškerý parazitní porost, který je poté odplaven deštěm

nebo lehkým kartáčováním.

Antimoss’Guard® ničí a zastavuje mikroorganismy (mechy,

lišejníky, řasy, houby atd.) na všech podkladech bez omezení,

jako například: dlaždice, břidlice, cihly, beton, kámen, dřevo,

kompozitní materiály, asfalt, tkaniny atd.

Antimoss’Guard® nemění vzhled povrchu a nežloutne.

Nahrazuje běžné čisticí prostředky na bázi kyselin, chloridů

nebo alkálií, z nichž všechny mají negativní vliv na podklad a na

životní prostředí.

Parazitická vegetace je zničena zadušením. Po zneškodnění je

lze díky tenzioaktivním složkám z povrchu snadno odstranit.

2 Prevence:
Aktivní složky se vážou v podkladu a zabraňují klíčení

parazitické vegetace. Antimoss’Guard® má dlouhotrvající

účinky, které se liší s místem a mohou působit 2 až 3 roky po

aplikaci.

• VÝROBEK BEZ OBSAHU

NONYLFENOLU,

CHLORIDŮ A

ROZPOUŠTĚDEL

• LÉČEBNÉ A

PREVENTIVNÍ

OŠETŘENÍ

• DLOUHOTRVAJÍCÍ

EFEKT

• VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ

PŘED

PO

76p Catalogue Guard TCHQ:P4-P1 PROTECTGUARD Moss UK  21/04/11  22:46  Page 46



47

OŠETŘUJÍCÍ PRODUKTY

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

ÚDRŽBA

•Po vyčištění a za účelem omezení

opětovného výskytu mechu a

lišejníků chraňte podklady

přípravkem ProtectGuard®.

BALENÍ

•Nádoby 5 a 25 litrů.

CHEMICKÁ POVAHA

•Kvartérní amoniové a neiontové

tenzioaktivní látky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Dlouhodobější kontakt s pokožkou

může způsobit alergii. Používejte

ochranné brýle a ochranné

rukavice.

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•Nestříkejte na okolní vegetaci nebo

potraviny živočišného původu.

•Nemíchejte s vodou v rybnících

nebo fontánách. Takové podklady

ošetřujte pouze tehdy, pokud jsou

prázdné nebo nefunkční.

•Neaplikujte při dešti, a pokud je

teplota nižší než 5 °C nebo vyšší

než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 36 měsíců od data

výroby při uchovávání v originálním

balení.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Nízkotlaký rozprašovač.

APLIKACE

Podpůrné ošetření
•Aplikujte v suchém počasí na suché

nebo mírně vlhké povrchy.

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

•Používejte výrobek přímo z nádoby.

•Aplikujte až do nasycení podkladu.

Pokud je přípravek na podkladu

nanesen v nadměrném množství,

otřete jej kartáčem.

•Nechejte působit 10 až 15 dnů.

Upozornění: v chladném počasí

(<10 °C) bude proces trvat déle.

•Zbytky odstraňte vysokotlakým

čističem nebo stejný účinek bude

mít působení deště a větru.

•V případě, že se déšť vyskytne

během 48 hodin od ošetření,

výrobek bude pravděpodobně

nutné zředit a nanést znovu.

Preventivní ošetření před nátěrem
•Antimoss’Guard® lze ředit v poměru

2 objemové díly vody na 1

objemový díl výrobku a nastříkat na

natíraný povrch.

•Nátěr lze aplikovat až po opláchnutí

podkladu, který je zcela suchý.

VYDATNOST

•Na 1litr nezředěného přípravku 8 až

10 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.
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Řeší problémy s vlhkostí,
výkvěty a ledky a spojuje rozpadající

se materiály

TVRDIDLO PODKLADU

1 Mineralizuje, tvrdne a zpevňuje tím, že eliminuje
problémy s vlhkostí, kapilární elevaci a rozpadání.
•Povrchy, které jsou vlhké, rozpadají se a jsou vystaveny
působení ledku.

•Povrchy, které jsou vystaveny působení ledku nebo jsou
velmi vlhké z důvodu pronikání vody.

•Staré hluboké plochy, drobivá omítka.
•Kapilární vzestup a ledek.

Mineralisant Guard® zajišťuje vynikající spojení rozpadajících se

podkladů vlivem pronikání vody, kyselého deště nebo nečistot.

Mineralisant Guard® také řeší problémy způsobené kapilárním

vzestupem a umožňuje ošetření ledku.

Jelikož výrobek je bezbarvý a netvoří film, nemění estetický vzhled

ani odstín povrchu a umožňuje podkladu během zasychání dýchat.

Mineralisant Guard® je výrobek o velmi vysoké hustotě. Vodu

využívá jako prostředek k bezpečné krystalizaci a tvrdnutí, minera-

lizaci a následně odpuzování vody z podkladu.

2 Mineralisant Guard® je schopen ošetřit fasády, stěny,
nádrže, základy, potěry…
Nanáší se stříkáním do nasycení nebo injektáží do materiálů, např.:

cement, beton, přírodní kámen, cihla, sádra, omítka a všechny

vlhké nebo drobivé minerální podklady.

U betonového potěru lze Mineralisant Guard® použít jako ošetření

proti kyselinám. Zabraňuje útoku mnoha druhů kyselin

(chlorovodíkové, organické, mléčné, sírové…) a je ideální pro

průmyslové podlahy (továrny, zemědělské podniky, kuchyně…).

• ŘEŠÍ PROBLÉMY S

VLHKOSTÍ

• VYTVRZUJE A SPOJUJE

MATERIÁLY

• VÝRAZNÁ PENETRAČNÍ

SCHOPNOST

• NA BÁZI VODY,

BEZ ROZPOUŠTĚDEL

• LZE PŘETÍRAT

OCHRANNÝMI

PRODUKTY

• BEZBARVÝ

• EXTERIÉR A INTERIÉR
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OŠETŘUJÍCÍ PRODUKTY

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

CHEMICKÁ POVAHA

•Silikáty ve vodné fázi.

DOPORUČENÍ

•Alkalický výrobek, s nímž je třeba

manipulovat za použití rukavic a

ochranných brýlí.

•Chraňte natírané, skleněné a

dlážděné podklady, jakož i lehké

slitiny (hliník, chrom, měď, zinek

atd.).

V případě náhodného potřísnění

ihned opláchněte vodou.

•V případě umělého kamene

nenechávejte na povrchu

nadměrné množství výrobku, aby

nedošlo k bílé krystalizaci.

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Nepoužívejte na organické, kovové

a vodotěsné materiály.

•Neaplikujte při dešti, a pokud je

teplota nižší než 5 °C nebo vyšší

než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

POZNÁMKA

•Pokud se na povrchu objeví stopy

solí, odstraňte je kartáčem do 5 až

8 dnů po aplikaci. Omítku a

povlaky lze aplikovat 30 až 60 dnů

po odstranění zbytků solí. K

dokončení ošetření a zabránění

novému pronikání vody do povrchu

ošetřete ochranným prostředkem

ProtectGuard® FT.

BALENÍ

•Nádoby 5 a 25 litrů.

APLIKACE

Podklady, které jsou vlhké,
drobivé a vystavené působení
ledku, sprašové nebo se stopami
výkvětů:
Použijte nízkotlaký rozprašovač.

•Odstraňte stopy ledků nebo výkvětů

na povrchu.

•Výrobek zřeďte (1 objemový díl

Mineralisant Guard® a 1 díl vody).

•2 aplikace výrobku proveďte

stříkáním v intervalu 1 hodiny až do

dosažení nasycení.

•Optimální účinnost dosažena po

2–15 dnech od schnutí.

Kapilární vzestup a vzestup ledků
nebo velmi vlhké podklady z
důvodu pronikání vody:
Ošetření se provádí injektáží.

•Ve spodní části ošetřované stěny se

vyvrtají díry ve střídavě uspořá-

daných řadách maximálně 30 cm od

sebe pod úhlem 30° a 40° k dolní

části a až do 2/3 tloušťky stěny. V

případě velmi silných stěn je nutné

ošetření provést po obou stranách.

•Výrobek vstříkněte do každé díry až

do nasycení a poté vyplňte

cementem s přídavkem 3 nebo 5 %

Mineralisant Guard®.

•Nalijte vodu, aby se ověřilo, že do

dutiny díry neproniká. Dutinu

případně vyplňte směsí cementu a

výrobku a vyvrtejte znovu po 24

hodinách.

•Optimální účinnosti se dosáhne po

několika týdnech od schnutí v

závislosti na kompozici stěny.

Ošetření proti kyselinám
působícím na betonový podklad:
Použijte nízkotlaký rozprašovač.

•Povrch musí být suchý.

•Proveďte 2 aplikace přípravku

Mineralisant Guard® nástřikem ve

4hodinovém intervalu až do

nasycení.

•Optimální účinnost dosažena po

2–7 dnech od schnutí.

VYDATNOST

Na 1 litr:

•0,5 až 2 m2 stříkáním,

•+ nebo - 0,5 m2 injektáží.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK

Mineralisant Guard® je:

• na vodní bázi
• bez rozpouštědel
• bez obsahu VOC
• z více než 90%
biologicky rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nehořlavý

TVRDIDLO PODKLADU
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Ochrana odpuzující vodu,
olej a spojující porézní minerální povrchy

1 Mineralizuje a spojuje.
Mineralisant Plus Guard® je určen pro spojení rozpadajících se

porézních minerálních materiálů: křemičité a uhličité kameny,

beton, cement, cihly, terakota, molasa… Lze také použít pro

obnovu historických památek, fontán, říms, a soch z přírodního

kamene.

Mineralisant Plus Guard® je opravný prostředek na hlavní příčiny

poškození materiálu, jako jsou cykly mráz / tání a kyselý déšť,

poškození solemi (krystalizace, hydratace, hygroskopie), dilatace a

kontrakce materiálu a změny struktury uhličitanu vápenatého

způsobené vodou obsahující oxid uhličitý, mechy a lišejníky…

Mineralisant Plus Guard® obnovuje krystalické struktury zničené v

důsledku jedné z výše uvedených příčin, aby si ošetřený podklad

získal původní mechanické vlastnosti beze změny vzhledu

nebo propustnosti vzduchu.

2 Odpuzuje vodu a olej.
Mineralisant Plus Guard® také odpuzuje vodu a olej, tím trvale

chrání porézní materiály proti pronikání vody, oleje a proti skvrnám.

Mineralisant Plus Guard® zpomaluje stárnutí podkladů, usnadňuje

jejich údržbu a pomáhá předcházet hlavním příčinám degradace,

jako jsou atmosférické nečistoty, mastné nečistoty, pronikání

vody atd.

• VYTVRZUJE A

SPOJUJE POVRCHY DO

VELKÉ HLOUBKY

• DLOUHOTRVAJÍCÍ

OCHRANA PROTI VODĚ

A VLHKOSTI

• OCHRANA PROTI OLEJI

A SKVRNÁM

• ÚČINNÁ PENETRAČNÍ

SCHOPNOST

• BEZ ODSTÍNU, NEMĚNÍ

DANÝ ODSTÍN

• EXTERIÉR A INTERIÉR
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OŠETŘUJÍCÍ PRODUKTY

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

CHEMICKÁ POVAHA

•Solvátované složení na bázi ethylu, s neutrálním

katalyzátorem a fluoridovým polymerem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•V případě aplikace po čištění aniontovými čisticími

prostředky je nutné počkat 2 až 3 týdny po omytí.

•Nepokoušejte se ošetřovat „černé krusty“, které mohou

být hlubokým znečištěním nebo mohou vést k úvaze, že

hluboká degradace ovlivňuje podklad.

•Neřeďte nebo nesmíchávejte s jiným výrobkem nebo s

vodou.

•Neaplikujte na tyto podklady: materiály odpuzující vodu

překryté barvou nebo syntetickým nátěrem, kov, plast,

sklo, glazované dlaždice, omítka, takzvané „mřížkované“

nátěrové hmoty, jakož i mokré povrchy.

•Chraňte materiály, které nejsou určeny k ošetření, např.

sklo, hliník, dřevo a barva.

•Účinnost přípravku Mineralisant Plus Guard® závisí na

aplikovaném množství. V případě nedostatečné aplikace

bude ošetření méně účinné.

•Neaplikujte za deště, mrazu, na slunci nebo na horký

podklad. Teplotu udržujte v rozmezí od 5 °C do 40 °C.

Vždy zajistěte používání výrobku v dostatečně větraném

místě

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

•Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v

originálním balení.

BALENÍ

•Nádoby o objemu 5 litrů.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Použijte nízkotlaký rozprašovač s těsněním Viton, štětec

nebo váleček.

APLIKACE

•Podklady musejí být vždy čisté, suché a bez prachu.

Pro vysokotlaké čištění vyčkejte 3 dny na úplné

zaschnutí podkladu.

•Stopy ledků a výkvětů lze odstranit pomocí přípravku

Décap’Facades Guard® Ecological a mechy a lišejníky

pomocí Antimoss’Guard®.

•Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou

skrytou část podkladu.

•Neředit ani nemíchat s jiným výrobkem.

•Při nanášení rozprašovačem ověřte, že se nevyvíjí žádná

mlha.

•Aplikujte do bodu nasycení ve 2 aplikacích s minimálním

intervalem 10 minut.

•Na svislých podkladech vždy aplikujte zdola nahoru.

•U podkladů o nízké odolnosti se doporučuje opakovat

postup následující den.

•Čas zasychání: 24 hodin.

•Zařízení čistěte ihned po použití lakovým benzínem.

VYDATNOST

•Na 1 litr: 0,5 až 2 m2 ve 2 vrstvách.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství potřebného výrobku

závisí na pórovitosti podkladu.
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HLAVNÍ PODKLADY 2010 2030
Ecological

OPLACHOVACÍ METODA

PRODUKTY GRAFFIGUARD®

Nátěr

Cihly / terakota

Smaltované povrchy

Omítka

Přírodní kámen

Mramor

Beton

Torkret

Malta/nátěr/omítka

Kamenina

Hliník

Natíraný nebo lesklý kov

Sklo

Plexisklo

Dřevo (natřené, lesklé nebo ošetřené)

Skleněné vlákno

Linoleum

Umělé hmoty

Povrch chráněný s přípravkem
ProtectGuard®

Povrch chráněný přípravkem
Anti-graffiti Guard®

Jednoduché oplachování

Vysokotlaký oplach

Vysokotlaký oplach

Vysokotlaký oplach

Vysokotlaký oplach

Vysokotlaký oplach

Vysokotlaký oplach

Vysokotlaký oplach

Vysokotlaký oplach

Mytí

Jednoduché oplachování

Jednoduché oplachování

Jednoduché oplachování + otírání

Jednoduché oplachování + otírání

Jednoduché oplachování + otírání

Natírání + otírání

Natírání + otírání

Natírání + otírání

Vysokotlaký oplach

Vysokotlaký oplach

X 1

X 1

X 1

X 1

X 1

X 1

X 1

X 1

X 1

X 2

X 2

X 2

X 2

X 2

X 2

X 2

X 1

X 1

X 1

X 1

X 1

X 1

X 1

X 1

X 1

X 1

X 1

X 1

X 1

Řada GraffiGuard® nabízí nejlepší řešení pro
odstranění grafitů

Čištění grafitů.
Použití kombinovaných chemických ošetřujících prostředků GraffiGuard®

umožňuje dosažení čistého podkladu.

K dosažení optimálních výsledků při čištění grafitů je nutné dodržet tyto tři fáze:

•zajistěte odolnost podkladu vůči vodě, chemickým výrobkům a teplotě…

•vyberte si výrobky GraffiGuard® schopné rozpouštět inkousty.

•určete nejlepší kombinaci pro úplné odstranění grafitů bez poškození podkladu.

Prevence
Preventivní ošetření porézních

stavebních materiálů přípravkem

ProtectGuard® zabraňuje

pronikání inkoustových a

barevných pigmentů a podklady

se snadněji čistí.

Návod k použití výrobků GraffiGuard® v závislosti na podkladu.
1 a 2 znamenají pořadí, ve kterém je třeba čisticí výrobky použít. Na setření: použijte suchou utěrku.

Odstranění značek (grafitů).
Nejprve použijte GraffiGuard® 2030, aby inkoust nepronikl hlouběji. Po nanesení zakryjte povrch

aplikovaného výrobku pomocí plastové fólie, aby se zpomalilo odpařování.

Pokud značka nebo grafit není odstraněn, použijte GraffiGuard® 2010.

2060
Ecological
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ODSTRANĚNÍ GRAFITŮ

CHEMICKÁ POVAHA

•Hydroxid sodný > 5%.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

PRO POUŽITÍ

•GraffiGuard® 2010 je doporučen pro

ošetření podkladů o nízké odolnosti

proti kyselinám: omítka, pískovec,

terakota.

•Používejte opatrně na natřených

podkladech.

Je agresivní vůči zinku, hliníku a

jejich slitinám.

•Po použití ihned vyčistit.

•Používejte ochranné brýle a pryžové

rukavice.

BEZPEČNOST

•R35: Způsobuje vážné popáleniny – S1/2:

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah

dětí – S26: Při zasažení očí okamžitě

důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte

lékařskou pomoc. S36/37/39: Používejte

vhodný ochranný oděv, vhodné rukavice

a ochranné brýle nebo obličejový štít –

S45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se

dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou

pomoc (je-li možno, ukažte

toto označení).

APLIKACE

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

Pro dosažení optimálních
výsledků:

•Zpočátku navlhčete nad a pod

povrchem, který se má čistit.

•GraffiGuard® 2010 nanášejte na

čištěný podklad krouživými pohyby

kartáčem.

•Nechte působit asi 2 minuty na

kroužky a spektrum a 10 až 30

minut na barevné stopy a zbytky.

•Důkladně opláchněte co nejvíce

horkou vodou (je možné použít

nízkotlaký vodní čistič).

•Výše popsaný postup zopakujte

podle potřeby.

BALENÍ

•Nádoby 1 a 5 litrů.

Čistič grafitů

Speciální proti spektru a kruhům

GraffiGuard® 2010 zcela odstraňuje

skvrny inkoustu a zbytky, které by mohly

zůstat po očištění grafitů. Je ideální pro

odstranění zbytkových kruhů a spektra v

návaznosti na použití jiných výrobků

Lze aplikovat na:

• Porézní podklady

• Poklad o nízké pórovitosti

• Cihla, omítka, přírodní kámen,

beton, omítka atd.

Další informace jsou uvedeny v informačních a
bezpečnostních listech.

C-žíravý
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ODSTRANĚNÍ GRAFITŮ
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CHEMICKÁ POVAHA

•Rozpouštědlo na bázi rostlin a

tenziaktivní látka.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

PRO POUŽITÍ

•Používejte rukavice a ochranný

oděv a brýle.

•Nepoužívejte na porézní podklady.

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Neaplikujte při dešti, a pokud je

teplota nižší než 5 °C nebo vyšší

než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

• Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání

v originálním balení.

APLIKACE

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

Pro dosažení optimálních
výsledků:

•GraffiGuard® 2030 Ecological

aplikujte na mokrý podklad:

předběžné navlhčení podkladu

vodou zabrání pronikání rozpuštěné

barvy do materiálu.

•Aplikujte nezředěný: štětcem nebo

válečkem a grafit důkladně pokryjte.

•Počkejte na rozpuštění barvy (10 až

20 minut)

•Důkladně opláchnout horkou

tlakovou vodou. Pokud zůstanou

zbytky barvy nebo skvrny, postup

opakujte pomocí GraffiGuard® 2010.

• Jakmile je grafit odstraněn, povrch

důkladně opláchněte vodou.

BALENÍ

•Nádoby 1 a 5 litrů.

Čistič grafitů
Speciální složení pro nenatřené a křehké povrchy

Jako první je potřeba použít

GraffiGuard® 2030 Ecological na

všechny typy inkoustových nebo

barevných grafitů.

Je vhodný na všechny podklady

kromě natřených či křehkých

podkladů (plexisklo).

Lze aplikovat na:

• Porézní podklady

• Poklad o nízké pórovitosti

• Podklady chráněné přípravkem

ProtectGuard®

• Cihla, omítka, přírodní kámen,

beton, základní omítka atd.

Další informace jsou uvedeny v informačních a
bezpečnostních listech.

Xi-Irritant

EKOLOGICKÝ VÝROBEK

• Bez NMP
• Bez ropných a
chlorových
rozpouštědel

• Nízký obsah VOC
• Vysoce biologicky
rozložitelný

• Nerizikový
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ODSTRANĚNÍ GRAFITŮ

CHEMICKÁ POVAHA

•Rozpouštědlo na bázi rostlin a

tenziaktivní látka.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

PRO POUŽITÍ

•Používejte rukavice a ochranný

oděv a brýle.

•Nepoužívejte na porézní podklady.

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Neaplikujte při dešti, a pokud je

teplota nižší než 5 °C nebo vyšší

než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v originálním

balení.

APLIKACE

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

Pro dosažení optimálních
výsledků:

•Přípravek GraffiGuard® 2060

Ecological nastříkněte ze

vzdálenosti několik centimetrů od

čištěného grafitu a ihned drhněte

měkkou a absorbující tkaninou.

Proces opakujte, dokud grafit zcela

neodstraníte.

•Pro dosažení nejlepších výsledků

podklad před čištěním nejprve

zahřejte horkou vodou.

•Jakmile je grafit odstraněn,

důkladně opláchněte podklad

vodou.

•U podkladu o nízké pórovitosti

nechte výrobek působit 5 až 10

minut, poté během drhnutí

kartáčem oplachujte vodou.

BALENÍ

•Nádoby 1 a 5 litrů.

Čistič grafitů
Speciální složení pro křehké a neporézní povrchy

GraffiGuard® 2060 Ecological je

vyroben výlučně ze surovin

rostlinného původu.

Tento výrobek je tak dokonale

přizpůsoben pro udržitelný rozvoj. Je

ideální pro čištění neporézních

podkladů, např.: dopravní značky,

karoserie vozidel, bankomaty,

natřené podklady atd.

Eliminuje většinu inkoustů a barev v

současné době používaných pro

tvorbu grafitů.

Lze aplikovat na:

• Neporézní podklad

• Křehký podklad

• Neporézní natíraný podklad

• Podklad chráněný přípravkem

ProtectGuard®

• Sklo, kov, plast, dopravní značky,

plexisklo, dřevo atd.

Další informace jsou uvedeny v informačních a
bezpečnostních listech.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK

• Bez obsahu VOC
• Vysoce biologicky
rozložitelný

• Nerizikový
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PRODUKTY NA
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU
Naše řada odstraňovačů nátěrů a čisticích prostředků zaručuje

čištění a odstraňování všech typů podkladů a materiálů.
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Výrobky Guard Industry pro čištění minerálních
stavebních podkladů
Kromě ochranných a dekoračních výrobků společnost Guard Industry vyvinula také komplexní řadu

odstraňovačů a čisticích prostředků pro obnovení znečištěných podkladů na jejich původní úroveň čistoty. Po

očištění podkladů lze aplikovat ochranné výrobky a tím zajistit vrácení původního vzhledu na dlouhou dobu.

Většina výrobků v řadě odstraňovačů nátěrů Guard Industry je ekologická: jsou na bázi vody, vysoce biologicky

rozložitelné a netoxické, což přispívá k bezpečnosti uživatele a ochraně životního prostředí.

Tato produktová řada je přizpůsobena všem typům podkladů (podlahy, stěny, fasády…) a všem typům

stavebních materiálů (beton, přírodní kámen, cihly, dlažební kostky, obklady, dřevo, kov…). Umožňuje odstranit

znečištění způsobené atmosférickými nebo průmyslovými nečistotami, mastné skvrny, cementové mléko a také

nátěr nebo lesk použitý pro renovaci podkladu.

Décap’Facades Guard® Ecological

Décap’Bricks Guard® Ecological

Décap’Facades Guard®

Décap’Sols Guard® Ecological

Décap’Laitances Guard® Ecological

Net’Guard® Ecological

Décap’Rust Guard®

Décap’Peinture Guard® Ecological
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Biologicky rozložitelný čisticí prostředek nevyžadující neutralizaci

Čistí podklady, které byly těžce znečištěny
atmosférickými nečistotami

Decap’Façades Guard® Ecological je
odmašťovací čisticí prostředek bez
obsahu hydroxidu sodného, který
nevyžaduje neutralizaci po opláchnutí.

Decap’Façades Guard® Ecological je inovativní

výrobek, který je určen k hlubokému čištění

stavebních materiálů, které byly silně znečištěny.

Decap’Façades Guard®, se snadno biologicky

rozložitelnými molekulami, má všechny výhody

ekologického výrobku z hlediska snadného

používání, účinnosti a bezpečnosti. To však neplatí

pro alternativní agresivní produkty.

Decap’Façades Guard® Ecological je vhodný

zejména na svislé podklady (stěny, fasády a střechy).

Jedná se o viskózní kapalinu, která se snadno nanáší

štětcem nebo válečkem, v závislosti na čištěném

podkladu. Pro dokonalý výsledek je zapotřebí

dodržet dobu působení od jedné do několika hodin,

v závislosti na stáří a míře znečištění.

Pečlivé oplachování vysokotlakým čističem umožní

odstranit všechny nečistoty a stopy výrobku bez

rizika změny ostatních ploch (okna, okenice...).

• NEVYŽADUJE NEUTRALIZACI

• BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ

• BEZ RIZIKA PRO UŽIVATELE I

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• NEKOROZIVNÍ A NEDRÁŽDIVÝ

• SILNÝ ČISTICÍ ÚČINEK

• NEMĚNÍ SLOŽENÍ MATERIÁLŮ

• SVISLÉ FASÁDY A PODKLADY

• VENKOVNÍ POUŽITÍ

• SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ

• IHNED K POUŽITÍ

Nanášení:

•Decap’Façades Guard® Ecological
umožňuje snadné odstraňování
mastných skvrn a znečištění
způsobených atmosférickými a
průmyslovými nečistotami.

•Decap’Façades Guard® Ekological
lze aplikovat na všechny druhy
materiálů, jako je beton, cement,
přírodní kámen, natřené podklady
a umělý kámen... Pro cihly a
materiály vysoce zatížené oxidem
křemičitým doporučujeme
aplikaci Decap’Bricks Guard®

Ecological [viz strana 62].

•Pro jednovrstvé, poškrábané nebo
plánované nátěry použijte
Decap’Façades Guard® [viz
strana 64].
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CHEMICKÁ POVAHA

•Složení na bázi polymerů a

speciálních aditiv ve vodní fázi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Decap’Façades Guard® Ecological

neobsahuje žádné výrobky

škodlivé pro kůži nebo životní

prostředí.

Přestože použití výrobku

nevyžaduje žádná speciální

opatření, doporučujeme při

používání nosit rukavice, ochranné

brýle a vhodný ochranný oděv. V

závislosti na citlivosti kůže

jednotlivce může a nemusí mít

výrobek dráždivý účinek.

•Neřeďte nebo nemíchejte s jiným

výrobkem.

•Není vhodný na terakotu nebo

cihly.

Místo toho použijte Decap’Bricks

Guard® Ecological.

•Pro povrchovou úpravu omítky

nutně naneste několikrát nebo

použijte Wash’Guard®.

•Neaplikujte při dešti nebo mrazu, a

pokud je povrchová teplota a

teplota vzduchu nižší než 5 °C a

vyšší než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě

(v rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostní

dokumentaci.

BALENÍ

•Nádoby o objemu 5 a 25 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Použijte štětec nebo váleček.

APLIKACE

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

•Decap’Façades Guard® je připravený

k okamžitému použití a je aplikován

nezředěný. Je možné jej ředit

přidáním 1 dílu výrobky k 1 nebo 2

dílům vody v závislosti na čištěných

skvrnách.

•Přípravek aplikujte volně.

•Nechte jej působit jednu až několik

hodin v závislosti na úrovni

znečištění.

•Zatímco je povrch stále vlhký,

opláchněte jej vysokotlakým

čističem nebo na čisto otřete

hadříkem.

•Ošetřené podklady není nutné

neutralizovat.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

PREVENCE

•Aby se předešlo budoucímu

znečištění, doporučuje se použít

ochranné ošetření ProtectGuard®.

VYDATNOST

•Na 1 litr: 3 až 4 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

Decap’Façades Guard®

Ecological je:

• na vodní bázi
• bez obsahu hydroxidu
sodného

• bez uhličitanu
draselného

• bez obsahu VOC
• z více než 90%
biologicky rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nekorozivní

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

76p Catalogue Guard TCHQ:P4-P1 PROTECTGUARD Moss UK  21/04/11  22:46  Page 59



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

FA
S
Á
D
Y
,S

T
Ě
N
Y
A
P
O
D
LA

H
Y

60

Biologicky rozložitelný výrobek k odstraňování
starých nátěrů nevyžadující neutralizaci

Čištění podkladů obohacených oxidem křemičitým,
které jsou znečištěné atmosférickými nečistotami

Decap’Bricks Guard® Ecological je čisticí
prostředek bez hydroxidu sodného a
uhličitanu draselného, který po opláchnutí
nevyžaduje neutralizaci.
Decap’Bricks Guard® Ecological je inovativní výrobek,

který je určen k hlubokému čištění stavebních

materiálů, které byly silně znečištěny.

Decap’Façades Guard®, vyrobený ze snadno

biologicky rozložitelných molekul, má všechny

výhody ekologického výrobku z hlediska snadného

používání, účinnosti a bezpečnosti.

To není případ korozivních výrobků v současné době

dostupných na trhu.

Decap’Bricks Guard® Ecological je vhodný zejména

na svislé podklady (stěny, fasády a střechy).

Jedná se o viskózní kapalinu, která se snadno nanáší

štětcem nebo válečkem, v závislosti na čištěném

podkladu.

Pro nejlepší výsledek vyberte ideální požadovanou

dobu působení, od jedné do několika hodin, v

závislosti na stáří a míře znečištění.

Pečlivé opláchnutí vysokotlakým čističem umožní

odstranit veškeré nečistoty a stopy výrobku bez

nebezpečí změny ostatních ploch (okna, okenice…).

• NENÍ NUTNÁ NEUTRALIZACE

• BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ

• BEZ RIZIKA PRO UŽIVATELE

I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• SILNÝ ODSTRAŇUJÍCÍ ÚČINEK

• NEMĚNÍ POVRCH MATERIÁLU

• SVISLÉ A VODOROVNÉ

PODKLADY

• VENKOVNÍ POUŽITÍ

• SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ

• IHNED K POUŽITÍ

Nanášení:

•Decap’Bricks Guard®

Ekological umožňuje
odstraňování mastných skvrn
a nečistot způsobených
atmosférickými a
průmyslovými nečistotami.

•Decap’Bricks Guard®

Ecological lze použít na
všechny podklady, které jsou
vyrobeny z terakoty nebo jsou
bohaté na oxid křemičitý.
Speciálně určený pro čištění
fasád, lze také použít na
střechy a podlahy.

76p Catalogue Guard TCHQ:P4-P1 PROTECTGUARD Moss UK  21/04/11  22:46  Page 60



61

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

FA
S
Á
D
Y
,S

T
Ě
N
Y
A
P
O
D
LA

H
Y

CHEMICKÁ POVAHA

•Složení na bázi polymerů a

speciálních aditiv ve vodní fázi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Decap’Façades Guard® Ecological

neobsahuje materiály, které jsou

nebezpečné pro kůži nebo životní

prostředí. Jeho použití nevyžaduje

žádná zvláštní opatření. Při

používání se však doporučuje

nosit ochranné rukavice a

ochranné brýle, jakož i vhodný

oděv.

•V případě kontaktu s očima nebo

kůží důkladně opláchněte vodou.

•Zabraňte nadměrnému kontaktu s

hliníkem.

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Neaplikujte při dešti, a pokud je

teplota nižší než 5 °C nebo vyšší

než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostní

dokumentaci.

BALENÍ

•Nádoby 5 a 25 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Použijte štětec nebo váleček.

APLIKACE

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

•Décap’Bricks Guard® Ecological je

připravený k okamžitému použití a je

aplikován nezředěný.

•Přípravek aplikujte volně.

•Nechte jej působit jednu až několik

hodin v závislosti na úrovni

znečištění.

•Všechny ošetřené části čistěte

vodou pod tlakem.

•V případě nutnosti proces opakujte.

•Ošetřené podklady není nutné

neutralizovat.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

PREVENCE

•Aby se předešlo budoucímu

znečištění, doporučuje se použít

ochranné ošetření ProtectGuard®.

VYDATNOST

•Na 1 litr: 3 až 4 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

Decap’Bricks Guard®

Ecological je:

• na vodní bázi
• bez obsahu hydroxidu
sodného

• bez uhličitanu
draselného

• bez obsahu VOC
• z více než 90%
biologicky rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nekorozivní

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com
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Čistič - odstraňovač nátěrů

Pro čištění fasád znečištěných
atmosférickými nečistotami.

Decap’Façades Guard® je zejména určený
k omývání fasád.
Výrobek speciálně navržený pro čištění a

odstraňování nátěrů ze silně znečištěných fasád

atmosférickými nebo průmyslovými nečistotami, které

lze aplikovat na všechny typy podkladů: beton,

malované nátěry, kameny, cement, obklady, cihly...

Je nutné věnovat pozornost při používání na natřené

povrchy a odstranit či chránit křehké povrchy, jako

jsou okenice, okna, hliníkové sloupky, sklo...

Čisticí a penetrační účinek Decap’Façades Guard® se

snadno rozpouští a odstraňuje stopy nečistot i mastné

skvrny, které zmizí po opláchnutí.

• ZVLHČOVACÍ A PENETRAČNÍ

ÚČINEK

• ROZPOUŠTÍ A ODSTRAŇUJE

NEČISTOTY

• SVISLÉ PODKLADY A FASÁDY

• VENKOVNÍ POUŽITÍ

• POUŽITÍ NA MINERÁLNÍCH

PODKLADECH

• SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ

• IHNED K POUŽITÍ

Nanášení:

•Decap’Façades Guard® se
používá na kámen, cement,
nátěry, dlaždice, cihly a
všechny minerální podklady.

•Decap’Façades Guard® lze
používat nezředěný nebo se
ředí v poměru až 1:8 s vodou v
závislosti na podkladu a úrovni
znečištění.

•Decap’Façades Guard® je
vysoce alkalický výrobek, takže
je nutné chránit otvory a
neutralizovat podklad po
opláchnutí kyselinou, např.
ochranným prostředkem
Decap’Laitances Guard®,
[viz str. 70] k obnově
neutrálního pH.
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CHEMICKÁ POVAHA

•Hydroxid sodný (15% < c < 20%).

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Jelikož se jedná o alkalický

výrobek, dlouhodobější kontakt s

kůží může způsobit popáleniny.

•Doporučuje se nosit ochranné

rukavice, ochranné brýle a vhodný

oděv.

•Ochrana otvorů: je agresivní vůči

sklu, kovům a jejich slitinám.

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Neaplikujte při dešti, a pokud je

teplota nižší než 5 °C nebo vyšší

než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

BALENÍ

•Nádoby 5 a 25 litrů.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Použijte štětec nebo váleček.

APLIKACE

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

•Decap’Façades Guard® lze použít

nezředěný nebo ředit: na 1

objemový podíl výrobku až 8

objemových dílů vody.

•Napustit vodu do nádrže.

•Naneste přípravek štětcem nebo

válečkem.

•Nechejte působit několik minut až po

několik hodin v závislosti na úrovni

znečištění.

•Pro vyšší účinnost podklad

opláchněte pomocí vysokotlakého

čističe studenou nebo teplou vodou.

•Neutralizujte zředěnou kyselinou

(např. Decap’Laitances Guard®), a

poté důkladně opláchněte.

PREVENCE

•Aby se předešlo budoucímu

znečištění, doporučuje se chránit

povrch pomocí ProtectGuard®.

VYDATNOST

•Na 1 litr: 3 až 20 m2

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství
potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

BEZPEČNOST

•R35: Způsobuje vážné popáleniny

•S1/2: Uchovávejte uzamčené a

mimo dosah dětí

•S24/25: Zamezte vdechnutí, styku s

pokožkou a očima. Používejte

vhodný ochranný oděv a rukavice.

•S26: Při zasažení očí okamžitě

důkladně vypláchněte vodou a

vyhledejte lékařskou pomoc.

•S27/28: Při styku s kůží okamžitě

odstraňte veškerý kontaminovaný

oděv a kůži okamžitě omyjte velkým

množstvím vody

•S36/37/39: Používejte vhodný

ochranný oděv, ochranné rukavice a

ochranné brýle nebo obličejový štít.

•S45: V případě úrazu, nebo necítíte-

li se dobře, okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc (je-li možno,

ukažte toto označení).

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostní

dokumentaci.

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

C-žíravý
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Rychlý čisticí prostředek, který
odstraňuje mech, houby a všechny organické

nečistoty ze stěn, podlah a střech

Wash’Guard Guard® je vysoce výkonný
čisticí prostředek, který zcela odstraňuje
organické a mikrobiologické nečistoty
(mastné skvrny, nečistoty, mech, houby
atd...) ze všech porézních stavebních
materiálů.

Materiál lze jednoduše opláchnout vodou bez použití

tlakového ostřikovače.

Wash’Guard® neobsahuje hydroxid draselný, hydroxid

sodný, kyselinu chlorovodíkovou nebo fosforečnou,

kvartérní amonium, těžké kovy ani rozpouštědla.

Nemění odstín podkladu.

Wash’Guard® nepoškozuje povrch ošetřeného

materiálu na rozdíl od jiných kyselých nebo alkalických

čisticích prostředků.

Wash’Guard® také poskytuje rozsáhlou ochranu proti

mechům a houbám. Pro trvalé výsledky

doporučujeme použít vhodný prostředek z řady Guard

Industry.

• PŮSOBÍCÍ RYCHLE A MÁ

TRVALÉ ÚČINKY

• VYSOKÁ PENETRAČNÍ

SCHOPNOST

• BEZ OBSAHU NONYLFENOLŮ,

KYSELIN

• LZE POUŽÍT NA VODOROVNÉ

NEBO SVISLÉ PLOCHY.

• NEMĚNÍ POVRCH MATERIÁLU

• IHNED K POUŽITÍ

Doporučuje se pro ošetření

těchto povrchů:

•stěny, střechy, balkóny,
fontány, rybníky, památky,
ploty, paluby, zahradní kameny
a dlažby, lodní trupy, markýzy,
tenisové kurty, atd.

K použití na:

•vrchní povrchy, dlaždice,
břidlice, cihly, beton, dřevo,
přírodní kámen, kompozitní
materiály atd.
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CHEMICKÁ POVAHA

•Tenzidy a pěnidla.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Pozor, aby se přípravek nedostal

na rostliny nebo živočišné krmivo.

•Zabraňte rozstřiku na plochy v

okolí ošetřovaného materiálu nebo

povrchu.

•Chraňte životní prostředí. Pokud

se látka nedopatřením dostane na

rostliny, oplachujte je velkým

množstvím vody ke snížení škod.

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Neaplikujte při dešti, a pokud je

teplota nižší než 5 °C nebo vyšší

než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

BALENÍ

•Nádoby o objemu 5 a 25 litrů.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Použijte nízkotlaký rozprašovač.

APLIKACE

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

•Wash’Guard® je připravený k

okamžitému použití. Neředit.

•Aplikujte v suchém počasí, na suchý

nebo mírně vlhký materiál pomocí

nízkotlakého rozprašovače (např.

zahradní postřikovač) až do nasycení

povrchu. Při zvýšeném výskytu hub

nebo mechů povrch před nanesením

výrobku očistěte kartáčem.

•Nechte působit 10 minut. V

chladném počasí (méně než 10 °C)

nechte působit delší dobu.

•Oplachujte vodou nebo

vysokotlakým ostřikovačem.

•Pro dosažení nejlepších výsledků v

případě venkovního použití nechte

schnout po dobu 8 hodin před

dalšími dešťovými srážkami.

•Po použití očistěte veškeré nástroje

a zařízení vodou.

PREVENCE

•Aby se předešlo budoucímu

znečištění, doporučuje se chránit

povrch pomocí ProtectGuard® nebo

ProtectGuard® FT

VYDATNOST

•Na 1 litr: 3 až 7 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně. Množství
potřebného výrobku závisí na pórovitosti podkladu.

BEZPEČNOST

•R31: Při kontaktu s kyselinami se

uvolňují toxické plyny

• R36 / 38: Dráždí oči a pokožku.

• S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí.

• S23: Nevdechovat výpary.

• S26: Při zasažení očí okamžitě

důkladně vypláchněte vodou a

vyhledejte lékařskou pomoc.

• S36/37: Používejte vhodný

ochranný oděv a rukavice.

• S39: Požívejte ochranné brýle

• S45: V případě úrazu, nebo

necítíte-li se dobře, okamžitě

vyhledejte lékařskou pomoc (je-li

možno, ukažte toto označení).

• S51: Používejte pouze v dobře

větraných místech.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostní
dokumentaci.

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

Xi-Dráždivý
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Biologicky rozložitelný čisticí prostředek, který nevyžaduje neutralizaci

Pro čištění podlah silně znečištěných
skvrnami a nečistotami

Decap’Bricks Guard® Ecological je
odmašťovací čisticí prostředek bez
hydroxidu sodného, který po opláchnutí
nevyžaduje neutralizaci.
Decap’Sols Guard®, se snadno biologicky rozloži-

telnými molekulami, má všechny výhody

ekologického výrobku z hlediska snadného používání,

účinnosti a bezpečnosti. To však neplatí pro

alternativní agresivní produkty.

Decap’Sols Guard® Ecological je obzvláště vhodný na

vodorovné plochy a lze jej použít na všech typech

materiálů v interiéru i exteriéru. Nemění vzhled ani

estetiku ošetřovaných podkladů.

Nečistoty lze odstranit otřením nebo drhnutím, aniž je

připuštěno zaschnutí povrchu.

• NENÍ NUTNÁ NEUTRALIZACE

• VÍCE NEŽ 90 % BIOLOGICKY

ROZLOŽITELNÝ

• NENÍ RIZIKOVÝ PRO UŽIVATELE

ANI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• NEKOROZIVNÍ A NEDRÁŽDIVÝ

• VYSOCE ÚČINNÝ

• RYCHLÝ ÚČINEK

• SILNÉ ODMAŠŤOVACÍ

VLASTNOSTI

• NEMĚNÍ POVRCH MATERIÁLU

• PODLAHY A VODOROVNÉ

PODKLADY

• EXTERIÉR A INTERIÉR

• SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ

• IHNED K POUŽITÍ

Nanášení:

•Decap’Sols Guard® Ecological
umožňuje snadné odstraňování
skvrn a nečistot způsobených
atmosférickými a průmys-
lovými nečistotami.

• Lze jej použít k čištění betonu,
cementu, přírodního a umělého
kamene, terakoty, obkladů,
kameniny, mramoru atd.

• Je ideální pro ošetření teras,
krytů bazénů, oblastí grilů,
kuchyní a všech pater
zkonstruovaných z porézních
materiálů.
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CHEMICKÁ POVAHA

•Vodný roztok na bázi tenzioak-

tivních látek, polymerů a karboxy-

lových derivátů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Decap’Sols Guard® Ecological

neobsahuje škodlivé, toxické nebo

žíravé produkty. Může však být

dráždivý pro kůži. Doporučujeme

nosit vhodné rukavice spolu s

ochranným oděvem.

•V případě kontaktu s očima nebo

kůží důkladně opláchněte vodou.

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Neaplikujte při dešti, a pokud je

teplota nižší než 5 °C nebo vyšší

než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostní

dokumentaci.

BALENÍ

•Nádoby o objemu 1, 5 a 25 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Použijte štětec, váleček nebo

nízkotlaký rozprašovač.

APLIKACE

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

•Decap’Sols Guard® Ecological je

připravený k okamžitému použití a je

aplikován nezředěný. Nebo je možné

jej ředit: přidáním na 1 objemový

podíl výrobku 1 až 2 objemové díly

vody, v závislosti na odstraňovaných

nečistotách.

•Teplota ošetřovaných podkladů musí

být vyšší než 5 °C.

•Přípravek aplikujte volně.

•Nechte jej působit od několika minut

až po jednu hodinu v závislosti na

úrovni znečištění.

•Zatímco je povrch stále vlhký,

opláchněte jej vysokotlakým

čističem nebo otřete hadříkem.

•Ošetřené podklady není nutné

neutralizovat.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

PREVENCE

•Aby se předešlo budoucímu

znečištění, doporučuje se chránit

povrch pomocí ProtectGuard® nebo

ProtectGuard® FT.

VYDATNOST

•Na 1 litr: 5 až 15 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

Decap’Sols Guard®

Ecological je:

• na vodní bázi
• bez obsahu
hydroxidu sodného

• bezfosfátový
• bez organických
rozpouštědel

• z více než 90%
biologicky
rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nekorozivní

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com
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Biologicky rozložitelný čisticí prostředek, který nevyžaduje neutralizaci

Eliminuje výkvěty,
usazeniny cementu a kamene

Decap’Laitances Guard® Ecological
je účinný odstraňovač bez nebezpečných
kyselin, který po použití nevyžaduje
neutralizaci.
Decap’Laitances Guard® Ecological je odstraňovač,

který odstraňuje výhradně usazeniny cementu,

betonu a kamene. Je složen z obzvláště viskózních

přírodních molekul, které se po syntetizování 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 citronová, chlorovodíková a

fosforečná.

Decap’Laitances Guard® Ecological byl navržen v

reakci na různé požadavky uživatelů z hlediska

bezpečnosti, efektivity, dopadů na životní prostředí a

ochrany ošetřených podkladů.

Na rozdíl od tradičních kyselých výrobků není

rozhodně klasifikován jako žíravý a dráždivý.

Decap’Laitances Guard® Ecological je z 90%

biologicky rozložitelný, zcela inertní pro všechny

podklady (nepoškozuje sklo, kov nebo plast a není

žíravý).

• NENÍ NUTNÁ NEUTRALIZACE

• Z VÍCE NEŽ 90 % BIOLOGICKY

ROZLOŽITELNÝ

• NENÍ RIZIKOVÝ PRO UŽIVATELE

ANI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• ÚČINNÝ ODSTRAŇOVAČ

• RYCHLÝ ÚČINEK

• NEKOROZIVNÍ A NEDRÁŽDIVÝ

• PODLAHY A STĚNY

• EXTERIÉR A INTERIÉR

• SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ

• IHNED K POUŽITÍ

• ÚČINNĚJŠÍ NEŽ ŠKODLIVÉ

KYSELINY

Nanášení:

•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 na minerální
podklady, aniž v nich vytváří
póry.

• Je vhodný pro ošetření:
terakoty (dlažby…), betonu,
cementu, přírodního kamene,
obkladů atd.
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CHEMICKÁ POVAHA

•Složení na bázi organických

molekul

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Při používání výrobku používejte

ochranné rukavice, brýle a vhodný

oděv.

•Nenechejte zaschnout

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Neaplikujte při dešti, a pokud je

teplota nižší než 5 °C nebo vyšší

než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

Další informace jsou uvedeny v bezpeč-

nostní dokumentaci.

BALENÍ

•Nádoby o objemu 1, 5 a 25 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Použijte nízkotlaký rozprašovač.

APLIKACE

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

•Decap’Laitances Guard® Ecological

je připravený k použití a je aplikován

nezředěný.

•Před použitím nádobku protřepejte.

•Výrobek rozstříkněte rovnoměrně na

ošetřovaný povrch.

•Nechte výrobek působit po dobu

5 až 30 minut (potřebný čas se liší v

závislosti na velikosti cementového

výkvětu a tloušťce odstraňovaných

usazenin na materiálu).

•Jakmile usazeniny materiálu povolí,

celý podklad opláchněte

vysokotlakým ostřikovačem.

Nebo otřete hustým koštětem a poté

současně opláchněte vodou z

hadice.

•Před opláchnutím nechte výrobek

zaschnout.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

PREVENCE

•Aby se předešlo budoucímu

znečištění, doporučuje se použít

nakonec ochranné ošetření

ProtectGuard® nebo ProtectGuard®

FT.

VYDATNOST

•Na 1 litr: 5 až 8 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

Decap’Laitances

Guard® Ecological je:

• na vodní bázi
• bez kyseliny citrónové
• bez kyselin
forsforečné

• bez kyseliny
chlorovodíkové

• bez rozpouštědel
• bez obsahu VOC
• z více než 90%
biologicky rozložitelný

• nekorozivní
• netěkavý
• nehořlavý

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com
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Biologicky rozložitelný čisticí prostředek, který nevyžaduje neutralizaci

Údržba pro všechny povrchy
chráněné prostředkem ProtectGuard®

Net'Guard® Ecological je určen pro úklid,
údržbu a každodenní servis všech
minerálních povrchů chráněných přípravkem
ProtectGuard®.
Umožňuje odstranění skvrn a nečistot (nečistoty z

ovzduší, olej, mastnota z potravin), aniž ovlivní povrch

materiálu a jeho ochranné ošetření. Net'Guard®

Ecological udržuje podklad v čistém stavu.

Net'Guard® Ecological lze také použít pro čištění

umělých povrchů uvnitř budovy.

Net'Guard® Ecological je čisticí přípravek, který je

šetrný k životnímu prostředí, biologicky rozložitelný a

vhodný pro použití u povrchů, na nichž se připravují

potraviny.

• NENÍ NUTNÁ NEUTRALIZACE

• Z VÍCE NEŽ 90 % BIOLOGICKY

ROZLOŽITELNÝ

• NENÍ RIZIKOVÝ PRO UŽIVATELE

ANI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• NEKOROZIVNÍ A NEDRÁŽDIVÝ

• VYSOCE ÚČINNÝ: POUŽITÍ NA

MINERÁLNÍM A SYNTETICKÉM

POVRCHU

• RYCHLÝ ÚČINEK

• SILNÉ ODMAŠŤOVACÍ

VLASTNOSTI

• NEMĚNÍ POVRCH MATERIÁLU

• EXTERIÉR A INTERIÉR

• SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ

• IHNED K POUŽITÍ

Nanášení:

•Net’Guard® Ecological
umožňuje odstraňování
mastných skvrn a nečistot
způsobených atmosférickými a
průmyslovými nečistotami.

• Lze jej použít k čištění betonu,
cementu, přírodního a umělého
kamene, terakoty, obkladů,
kameniny, mramoru, PVC,
lakovaných povrchů, hliníku,
zinku, mědi, pozinku, nerez
oceli, plachet, plastů atd.

• Je ideální pro čištění stěn,
fasád, teras, balkonů, krytů
bazénů, podlah, schodišť,
komínů, grilů atd.
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CHEMICKÁ POVAHA

•Vodný roztok na bázi tenzioak-

tivních látek a derivátů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Net’Guard® Ecological neobsahuje

škodlivé, toxické nebo žíravé

produkty. Může však být dráždivý

pro kůži. Doporučuje se nosit

vhodné rukavice spolu s

ochranným oděvem.

•V případě kontaktu s očima nebo

kůží důkladně opláchněte vodou.

•Nemíchat s jinými výrobky.

•Neaplikujte při dešti, a pokud je

teplota nižší než 5 °C nebo vyšší

než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

Další informace jsou uvedeny v bezpeč-

nostní dokumentaci.

BALENÍ

•Nádoby 1 a 5 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Použijte houbu, štětec, váleček nebo

nízkotlaký rozprašovač.

APLIKACE

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

•Net’Guard® Ecological je připravený

k použití a je aplikován nezředěný.

•Přípravek aplikujte volně.

•Nechte působit několik minut.

•Povrch opláchněte vodou.

Syntetické povrchy snadno otřete

pomocí utěrky.

•Nenechat zaschnout

•Ošetřené podklady není nutné

neutralizovat.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

VYDATNOST

•Na 1 litr: 5 až 8 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

Net’Guard® Ecological

je:

• na vodní bázi
• bez obsahu
hydroxidu sodného

• bezfosfátový
• bez organických
rozpouštědel

• z více než 90%
biologicky
rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nekorozivní

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com
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Odstraňovač - čistič

Odstraňuje stopy rzi na povrchu
stavebního materiálu

• RADIKÁLNĚ ODSTRAŇUJE STOPY RZI

• ODSTRAŇUJE STOPY SÍRANŮ ŽELEZA A MĚDI

• STĚNY A PODLAHY

• EXTERIÉR A INTERIÉR

• SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE

• IHNED K POUŽITÍ

Nanášení:

•Decap’Rust Guard® lze použít
na mnoha podkladech, např.:
beton, přírodní kámen,
terakota, obklady (s výjimkou
kameniny), termoplastické
nátěry atd.

•Nikdy nepoužívejte na sklo,
barvu, hliník nebo glazovaný
podklad.

76p Catalogue Guard TCHQ:P4-P1 PROTECTGUARD Moss UK  21/04/11  22:47  Page 72



73

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

S
T
Ě
N
Y
A
P
O
D
LA

H
Y

CHEMICKÁ POVAHA

•Obsahuje roztok hydrogenfluoridu

amonného.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Kyselý produkt: vyvarujte se

kontaktu s pokožkou, očima a

oděvy.

•Nemíchejte s jinými látkami (ve

směsi s bělidlem uvolňuje toxický

chlorovaný plyn).

•Nepoužívejte na chromovaný,

lakovaný, poškozený smalt, sklo

nebo slitiny.

•Neaplikujte při dešti, a pokud je

teplota nižší než 5 °C a vyšší než

30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

BALENÍ

•Nádoby o objemu 1 litrů.

APLIKACE

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

• Před použitím nádobku protřepejte.

• Přípravek Decap’Rust Guard®

používejte čistý, nezředěný a

nesmíchaný s jiným výrobkem.

• Po zvlhčení podkladu naneste

výrobek na stopy rzi.

Nenanášet stříkáním.
•Nechte jej působit až do odstranění

skvrny.

•Potřebný čas závisí na typu

podkladu: velmi krátký pro velmi

porézní materiály, velmi dlouhý pro

kámen o nízké pórovitosti. Faktorem

je také množství odstraněné rzi.

•Důkladně opláchněte vodou.

Účinnost zvýší vysokotlaký čistič s

teplou vodou.

•Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

VYDATNOST

•Na 1 litr: 5 až 8 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

BEZPEČNOST

•R25: Toxický při požití.

•R34: Způsobuje poleptání.

•S1/2: Uchovávejte uzamčené a

mimo dosah dětí.

•S26: Při zasažení očí okamžitě

důkladně vypláchněte vodou a

vyhledejte lékařskou pomoc.

•S28: V případě kontaktu s

pokožkou ihned omyjte velkým

množstvím vody.

•S36/37/39: Používejte vhodný

ochranný oděv, ochranné rukavice a

ochranné brýle nebo obličejový štít.

•S45: V případě požití okamžitě

vyhledejte lékařskou pomoc a

ukažte tento obal nebo označení.

•S50: Nemíchejte s bělidlem, louhem

sodným, uhličitanem draselným atd.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostní
dokumentaci.

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

C-žíravý T-toxický
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Biologicky rozložitelný odstraňovač bez oplachování

Vhodný pro odstraňování nečistot z
venkovních natřených a lakovaných podkladů

Decap’Peintures Guard® Ecological je nová
generace účinného odstraňovače, který
působí na široké spektrum podkladů.

Decap’Peintures Guard® Ecological je novinkou na

trhu, která byla vyvinuta na žádost klientů požadu-

jících účinné výrobky, které jsou bezpečné jak pro

použití, tak pro životní prostředí. Bez chlorovaných a

nebezpečných rozpouštědel, včetně parafínu,

nepřináší nevýhody klasických odstraňovačů na bázi

methylenchloridu.

Decap’PeinturesGuard® Écologique se dodává jako

viskózní emulze typu „olej ve vodě“ a bez problémů

zůstává několik hodin na svislém podkladu (práce

přes noc).

Vzhledem k absenci parafínu lze podklad ošetřený

výrobkem očistit jednoduše škrábáním bez

oplachování a poté překrýt novým nátěrem barvy

nebo ošetřujícího přípravku.

• NENÍ NUTNÉ OPLACHOVÁNÍ

• Z VÍCE NEŽ 90 % BIOLOGICKY

ROZLOŽITELNÝ

• BEZ RIZIKA PRO UŽIVATELE I

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• ÚČINNÝ ODSTRAŇOVAČ

• NEMĚNÍ OŠETŘENÝ PODKLAD

• SVISLÉ A VODOROVNÉ

PODKLADY

• VENKOVNÍ POUŽITÍ

• SNADNÉ A RYCHLÉ POUŽITÍ

• IHNED K POUŽITÍ

Nanášení:

•Decap’Peintures Guard®

Ecological umožňuje
odstraňování organických
nátěrů, laků a povlaků z
mnoha materiálů: kov, dřevo,
kámen atd.

• Upozornění: jeho silný zápach
jej omezuje pouze na venkovní
použití.
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CHEMICKÁ POVAHA

•Směs rozpouštědel a organických

kyselin.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•Decap’Peintures Guard®

Ecological může mít negativní

účinky na pryžové a plastové

dlažby. Tyto materiály je nutné

chránit.

•Je doporučeno nosit vhodné

ochranné rukavice, oděv a také

ochranné brýle.

•V případě kontaktu s očima nebo

kůží důkladně opláchněte vodou.

•Neředit ani nemíchat s jiným

výrobkem.

•Neaplikujte při dešti, a pokud je

teplota nižší než 5 °C nebo vyšší

než 30 °C.

•Uchovávejte na suchém místě (v

rozmezí 5 °C a 30 °C).

•Skladování: 24 měsíců od data

výroby při uchovávání v

originálním balení.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostní
dokumentaci.

BALENÍ

•Nádoby 5 a 25 litrů.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

•Použijte štětec nebo váleček.

APLIKACE

•Před aplikací vždy otestujte

nanesením na malou skrytou část

podkladu.

• Decap’Peintures Guard® Ecological

je připravený k použití a musí se

aplikovat nezředěný.

• Naneste přípravek válečkem nebo

štětcem z přírodních vláken.

• Nechte působit až několik hodin,

aby vrstva zcela změkla.

• Veškerý materiál odstraňte nožem

nebo špachtlí.

• Pouze seškrábání bez oplachování.

Setřete tvrdým štětinovým kartáčem

(jako je rýžák, nepoužívejte kovový

kartáč).

• Zařízení čistěte vodou ihned po

použití.

VYDATNOST

•Na 1 litr: 2 až 4 m2.

Průměrné údaje jsou uvedeny pouze orientačně.

Decap’Peintures

Guard® Ecological je:

• na vodní bázi
• neobsahuje žádná
škodlivá chlorovaná
rozpouštědla

• bez parafínu
• z více než 90%
biologicky rozložitelný

• netoxický
• nerizikový
• nehořlavý

Více informací o tomto
výrobku naleznete na
stránkách:
www.guardindustry.com

Účinný odstraňovač

barvy, laku, inkoustu,

lepidla, organických

povlaků a silných

plastových povlaků

(TPC) atd.

Oplachujte vodou.

Použití v

interiéru/exteriéru

Také dostupné:
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Některé z mnoha projektů dokončených schválenými aplikátory Guard Industry:
1: Erdos Grand Theatre, Inner Mongolia (Čína) - Liu Wenjie, architekt • 2: Bouygues Immobilier Headquarters, Issy-les-Moulineaux (Francie) - Christian de Portzamparc, architekt
• 3: Lomonosov University v Moskvě (Rusko) • 4: Place de Catalogne, Paříž (Francie)* • 5: Iberê Camargo Foundation, Porto Alegre (Brazílie) • 6: Siddheshwar Temple Dome, Solapur-

Maharashtra (Indie) • 7: Viaduc des arts, Paříž (Francie) • 8: Villa, Langley (Kanada) • 9: Chalet, Lonavala (Indie) • 10: Senate, Paříž (Francie)* • 11: Modern Art Museum, Lille Métropole,

Villeneuve d’Ascq (Francie) - Manuelle Gautrand, architekt • 12: Most Interchange bridge (Alžírsko) • 13: ElvetBridge,Durham (UK) • 14: RATP autobusové nádraží, Thiais (Francie) -
Dominique Marrec a Emmanuel Combarel, architekti.

*Guard Industry Historical Monument Deparment (SECCOBAT-MhB)
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