
POPIS VÝROBKU

Wash’Guard® je vysoce výkonný čistič, který kompletně 
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® se doporučuje k ošetření stěn, střech, 
balkónů, fontán, rybníků, památek, plotů, palub, zahradních 
kamenů a dlažby, lodní trupů, markýz, tenisových kurtů 
apod. To je také velmi účinný pro čištění a ochranu 
povrchu vápenných omítek před mechem, atmosférickému 
znečištění a houbami.
Wash’Guard® také poskytuje rozsáhlou ochranu proti 
mechům a houbám. Pro trvalé výsledky doporučujeme 
použít vhodný ochranný prostředek z řady Guard Industry.

CHEMICKÁ POVAHA

• Tenzidy a pěnidla: v souladu s evropskými směrnicemi 
EEC 82/242 a 82/243. Minimální základní biologická 
rozložitelnost 90% a konečná biologická rozložitelnost 
v souladu s předpisy, snadno  rozložitelné podle 
OECD 301 a evropského nařízení č. 648/2004.

•	 .
PŘEDNOSTI A VLASTNOSTI

• Rychlé působení s trvalými účinky.
• Nerizikový.
• Snadná aplikace
• Vysoká penetrační schopnost.
• Produkt na bázi vody.
• Neobsahuje kyseliny ani nonylfenol.
• Lze použit na vodorovné nebo svislé plochy.
• Nemá vliv na vzhled ani estetiku materiálu.

BALENÍ

Nádoby 5 a 25 litrů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Skupenství při 20 °C    : Kapalina
Barva      : Zelená
Zápach     : Characteristický
pH     : ≤ 10
Bod varu (° C)    : 100
Density     : 1.2
Rozpustnost ve vodě (obj/obj)  : Celkem
Bod vznícení (°C)   : neuvádí se
VOC     : 0 g/l

APLIKACE

• Wash’Guard® je připravený k okamžitému použití. 
Neředí se.

• 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.

• Nechejte působit 10 minut. V chladném počasí (méně 
než 10 °C) nechejte 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.

VYDATNOST

Vydatnost závisí na míře znečištění.
Níže uvedené hodnoty jsou pouze orientační:
Porézní materiál, silně znečištěný: 1l = 3 m²
Porézní materiál, mírně znečištěný: 1l = 4 m²
Hladký povrch, silně znečištěný: 1l = 5 m²
Hladký povrch, mírně znečištěný: 1l = 7 m ²

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
 

• Po použití veškeré nářadí a zařízení omyjte vodou.

RYCHLÝ  A  VÝKONNÝ  ČISTIČ,  KTERÝ  ODSTRAŇUJE  MECH,  HOUBY       
A  VEŠKERÉ  ORGANICKÉ  NEČISTOTY  ZE  STĚN,  PODLAH  A  STŘECH

TECHNICKÝ LIST



SKLADOVÁNÍ

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

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

DOPORUČENÍ

• Pro efektivní využití se přípravek Wash’Guard® musí 
nanášet na materiál nebo povrch o teplotě > 5°C.

• Pozor, aby se přípravek nedostal na rostliny nebo 
živočišné krmivo. 

• Neaplikujte za deště nebo extrémně vysokých teplot. 
Ideální teplota je od 5°C do 30°C.

• Nesmíchávat a neředit.
• 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.

• Likvidace: Nádobu opláchněte vodou a odkládejte do 
plastového recyklačního koše. Nevyhazujte s běžným 
odpadem, neboť nedostatečně vyčištěná nádoba 
může poškodit životní prostředí.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

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

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

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

nebo specialistu.

UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ

TECHNICKÁ POMOC

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

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

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

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