
 

 

Vlastnosti a výhody:

ODPUZUJE VODU, OLEJ 
ZAJIŠŤUJE CELKOVOU OCHRANU 
VEŠKERÝCH PORÉZNÍCH STAVEB-
NÍCH PODKLADŮ

VHODNÉ NA STĚNY, PODLAHY 
A STŘECHY
NETVOŘÍ SE FILM, PODKLADU 
UMOŽŇUJE DÝCHAT

Výrobek společnosti Guard Industrie -  http://www.guardindustrie.com

ProtectGuard Color není nátěr. Jedná se o ochranné ošetření ve vodné fázi 
zvlášť vhodné pro beton (i čerstvý beton s vysokým pH) a minerální omítky. 
Poloprůhlednost po ošetření respektuje minerální vlastnosti materiálu. Koneč-
ná barva je závislá na odstínu přípravku a na podkladovém odstínu povrchu.

ProtectGuard Color zabraňuje nejčastějším příčinám degradace, jako je voda, 
olej, znečištění ovzduším a všech druhů znečištění. Ošetřenému povrchu dává 
jednotné stínované zbarvení. Zaručuje dlouhou životnost ošetřených ploch.

ProtectGuard Color nabízí úplnou ochranu porézních stavebních materiálů 
a zároveň zajišťuje vysokou estetickou hodnotu povrchu materiálu. 

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI 
UV ZÁŘENÍ
ŽIVOTNOST OCHRANY 5  
A VÍCE LET

Aplikaci provádí:

ProtectGuard Color netvoří film. Podklad zůstává propustný pro vzduch a 
vodní páru. Přípravek zajišťuje vynikající odolnost proti stárnutí a UV záření.
ProtectGuard Color může být aplikován na nově položený beton nebo na 
starší konstrukce (je odolný vůči alkalickému - zásaditému prostředí), na (svis-
lé) vertikální a (vodorovné) horizontální (stropy) podklady v interiéru i exteriéru.
ProtectGuard Color je dekorativní výrobek, který přidává hodnotu architekto-
nické tvorbě, aniž by měnil minerální vlastnosti materiálu.
ProtectGuard Color se používá ke sjednocení a korekci estetického vzhledu 
porézní podkladů: beton, porézní přírodní kámen a  kompozitní kameny.
ProtectGuard Color umožňuje projektantům poskytnout navrhované stavbě 
estetický rozměr díla s možností "hry" s matnou nebo lesklou povrchovou úpra-
vou a dokonce i se speciálními efekty (kovový  a perleťový).

HOMOGENIZUJE A ZBARVUJE 
POVRCHY
50 STANDARDNÍCH ODSTÍNŮ
RESPEKTUJE MINERÁLNÍ 
VLASTNOSTI MATERIÁLU

DEKORACE A OCHRANA

Odpuzuje vodu, olej, působí proti skvrnám a vylepšuje vzhled porézních stavebních materiálů

C l e a n i n g  S y s t e m

Soller Cleaning System s.r.o.
Prvomájová 524 / 112

322 00 Plzeň

Ekologicky šetrný výrobek

ProtectGuard® Color je výrobek:

na vodní bázi
bez rozpouštědel na ropné bázi
bez silikonů
z více než 95% biologicky rozložitelný
netoxický
bezpečnýwww.soller.cz

e-mail  sollercs@email.cz
tel. 733 214 898
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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


