
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

  

CHRÁNÍ VŠECHNY TYPY SKEL, KERAMIKU A PORCELÁN  

PŘĚD VODOU A MASTNOTOU  
 

POPIS VÝROBKU 

ProtectGuard® Glass je navržen tak, aby chránil 

sklo a jiné hladké minerální povrchy proti vlhkosti, 

mastnotě a dalším typům nečistot. 

Výrobek je připraven k okamžitému použití a 

jednoduše se aplikuje na skleněné povrchy a 

keramiku. 

K ochraně velké plochy stačí jen malé množství 

produktu, vydatnost je mezi 15 a 25 m
2
 / litr. 

 

ProtectGuard® Glass se doporučuje k ošetření 

solárních panelů, čelního skla u auta, …: 

 Nabízí lepší viditelnost při dešti 

 V zimě se snižuje čas na rozmražení 

 V létě omezuje přilepení hmyzu na sklo a 

usnadňuje jeho čištění 

 

ProtectGuard® Glass umožňuje snadnější údržbu 

sprch, umyvadel a van v domácnostech i sanitárních 

domech: 

 Jednoduché odstranění skvrn od mýdla a 

tvrdé vody 

 Při úklidu není již nutné používat agresivní 

čisticí prostředky, stačí vlhký hadr. 

 

ProtectGuard® Glass je určen pro snadnou údržbu 

a prevenci proti mastnotě na všechny typy 

skleněných panelů na okna, skleníky, přístřešky, 

střešní okna, verandy, atd. ... 

 snižuje frekvenci čištění 

 nižší spotřeba mycích prostředků 

 jednodušší odstranění nečistot a špíny  

 

CHEMICKÉ SLOŢENÍ 

 Produkt je vyvinut na specifické bázi  

rozpouštědel silanu. 

 

VÝHODY A VLASTNOSTI 

 Vhodné pro horizontální a vertikální povrchy. 

 Chrání ošetřené plochy proti chemickým a  

biologickým látkám, které jsou rozpustné ve 

vodě (zejména chloridy). 

 Usnadňuje čištění. 

 Produkt na bázi rozpouštědel. 

 Bezbarvý v suchém stavu. 

 K okamžitému použití. 

 Snadné použití. 

 Ekonomický. 

 Hořlavá kapalina. 

 

BALENÍ 

Láhev 500 ml 

 

TECHNICKÁ DATA 

Skupenství při 20 °C   : Kapalina 

Vzhled     : Bezbarvý 

Zápach     : Žádný 

pH     : 3 ± 0,2 

Bod varu [°C]    : 82 °C 

Hustota    : 0,79 g/cm
3
 

Rozpustnost ve vodě [obj/obj]         : Plně rozpustný 

Bod vzplanutí [°C]    : 12,5 °C 

Hořlavá kapalina 

VOC     : > 800 g/l 

TECHNICKÝ LIST 



 

APLIKACE 

Používejte  ProtectGuard® Glass pouze na sklo 

nebo na hladké minerální podklady (keramika, 

porcelán, ...). 

Nepoužívejte na akryl. 

Krok 1: Příprava povrchu. 

 Výsledek závisí na čistotě povrchu a jeho 

teplotě. 

 Očistěte povrch před použitím. Kvalitní 

očištění povrchu je nezbytné pro správnou 

přilnavost a odolnost (proti oděru), protože 

produkt ProtectGuard® Glass  se správně 

chemicky naváže pouze na očištěný povrch. 

 Na sklo můžeme použít vlastní čistící 

prostředek. Důkladně otřete sklo (nebo 

keramický povrch), dokud nebude úplně 

suché a všechny šmouhy odstraněny. 

Krok 2: Ošetření. 

 Velké plochy (například dva panely okna) 

ošetřete postupně. 

 Naneste malé množství ProtectGuard® 

Glass na povrch, který má být ošetřen, a pak 

rychle leštěte a zajistěte jednotnou aplikaci 

savým papírem (Na leštění nepoužívejte 

hadřík z bavlny nebo mikrovlákna RAG) po 

dobu 30 až 60 sekund. Pokud se 

rozpouštědlo odpaří rychleji než je povrch 

vyleštěn, přidejte více produktu. 

 Nenechte ProtectGuard® Glass zaschnout.  

 Před tím, než film začne schnout, musí být 

vyleštěn; Pokud zůstanou na skle zbytkové 

značky, přidejte kapku  ProtectGuard® 

Glass a znovu vyleštěte.  

 Po leštění, nechte zaschnout minimálně půl 

hodiny. 

 Vyčkejte jednu hodinu, pro co nejlepší 

výsledek. 

Obnovení ochrany 

 Pokud se hydrofobní efekt snižuje, povrch 

může být znovu ošetřen. Počáteční postup 

(kroky 1 a 2) musíme znovu zopakovat. 

 

VYDATNOST  

Vydatnost závisí na pórovitosti materiálu. 

Níže uvedené údaje jsou přibližné a měly by se 

používat pouze jako obecné vodítko: 

15 - 25 m² / litr 
 

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 

 Po použití veškeré nářadí a zařízení omyjte  

vodou. 

 

 

 

 

 

 

SKLADOVÁNÍ                                                          

 Uchovávejte na suchém místě  

 Chraňte před extrémním chladem, 

neuchovávejte v podmínkách pod 5 ° C.  

 

DOPORUČENÍ                                                         

 Ošetřujte pouze čisté a suché povrchy 

 Je doporučeno nosit ochranné masky a 

všechny individuální potřeby ochrany nutné 

použití tohoto produktu. 

 Pro dosažení nejlepších výsledků je nutné  

ProtectGuard® Glass před použitím 

protřepat a použít pouze, je-li teplota 

povrchu > 10 ° C. 

 Vždy používejte výrobek v dobře 

odvětraném prostoru. 

 Neaplikujte za deště nebo při velmi horkém 

počasí. 

 Neřeďte ani nemíchejte s jiným výrobkem. 

 

ZDRAVÍ / BEZPEČNOST                                       

 Ochrana dýchacích cest: Používejte dýchací  

ochranu. 

 Ochrana rukou: Používejte ochranné  

rukavice. 

 Ochrana pokožky: Za normálních podmínek  

použití se žádný zvláštní ochranný oděv ani  

ochrana kůže nevyžaduje.  

 Ochrana zraku: Pokud existuje reálné  

nebezpečí rozstříknutí, použijte ochranné 

brýle. 

 Při požití: Nevyvolávejte zvracení.  

Kontaktujte lékaře nebo specialistu 

 

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ 

 

TECHNICKÁ POMOC 
GUARD INDUSTRIE 

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE  

Tel.: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89 

E-mail: info@guardindustrie.fr • www.guardindustrie.com 

 

Bristec cz s.r.o. 

Spojovací 722 

Lázně Bohdaneč 533 41 

Tel.: +420 775 131 889 

Email: info@bristec.cz 

 

Důleţité: Obsah této dokumentace vychází z našich zkušeností s 

produktem. Společnost Guard Industrie zaručuje kvalitu svých 

výrobků, výslovně však odmítá jakoukoli odpovědnost, pokud se 

uživatel nebude řídit doporučeními a poruší podmínky použití 

uvedených výrobků, například nesprávným použitím, zásahem 

nekvalifikovaných pracovníků, použitím produktů, které nejsou 

slučitelné s produkty Guard Industrie, nebo v důsledku nepříznivých 

povětrnostních podmínek. Další informace jsou uvedeny v 

bezpečnostních listech. 

 

Datum poslední aktualizace: 05/08/2010. 

 

 


