KARTA TECHNICZNA
Kod: 2132

WET LOOK

glossy
finish

WODOSZCZELNY – OLEJOSZCZELNY – PREPARAT PRZECIWPOWSTAWANIU PLAM DO ZABEZPIECZANIA
POROWATYCH MATERIAŁÓW, NADAJĄCY POŁYSKLIWE “MOKRE” WYKOŃCZENIE

CHRONI PRZED WODĄ, OLEJEM
I ZABRUDZENIAMI
NADAJE POŁYSKLIWE WYKOŃCZENIE
opis produKtu
Preparat ProtectGuard® Wet Look jest przeznaczony do
zabezpieczania mineralanych, porowatych materiałów budowlanych
przed wodą, olejem i zabrudzeniami. Zabezpiecza przed głownymi
przyczynami niszczenia takimi jak zanieczyszczenia atmosferyczne
i plamy tłuszczopochodne. Powierzchnia impregnowana preparatem
ProtectGuard® Wet Look będzie łatwiejsza w konserwacji i będzie
mieć dłuższy okres eksploatacji.
Preparat ProtectGuard® Wet Look nadaje impregnowanej
powierzchni połyskliwe wykończenie (wet-look), które wzmacnia
oryginalny kolor. Preparat ProtectGuard® Wet Look sprawia, że
podłoże pozostaje przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej.
Jest odporne na działanie promieni UV i nie żółknie.

ZASTOSOWANIE
Preparat ProtectGuard® Wet Look można nakładać na pionowe,
poziome, wszystkie porowate lub bardzo porowate materiały takie
jak kamień naturalny, terakota, cegła beton, wapień…Preparat
ProtectGuard® Wet Look stosuje się w nowych i odnawianych budowlach.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE
•

Żywica akrylowa i fluor w fazie wodnej.

TERIOR

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zabezpiecza przed wodą i olejstymi cieczami.
Zapobiega powstawaniu plam i osadzaniu się kurzu.
Ułatwia czyszczenie.
Pozwala podłożu oddychać.
Odporny na działanie promieni UV, nie żółknie.
Dobra odporność na ścieranie.
Nadaje połyskliwe “mokre” wykończenie.
Gootowy do użycia.
Niełatwopalny.

ŚRODOWISKO
Produkt przyjazny dla środowiska:
• Produkt na bazie wody.
• Bez rozpuszczalników ropopochodnych i silikonu.
• Bezpieczny i nietoksyczny.
• Biodegradowalny > 80%*.
• Lotne związki organiczne= 52 g/l*.
• Klasa emisji LZO do powietrza w pomieszczeniu B.

POJEMNIKI
2- i 5-litrowe.

* Wyliczenia oparte na danych dla poszczególnych składowych..
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DANE TECHNICZNE
Stan skupienia w 20 °C
Wygląd
Zapach
pH
Temperatura wrzenia [°C]
Gęstość
Rozpuszczalność w wodzie [jed./jed.]
Temperatura zapłonu [°C]

PRZECHOWYWANIE
:
:
:
:
:
:
:
:

Ciekły
Mleczny
Brak
8,5 ± 0,5
100 °C
1,0 ± 0,01
Całkowita
Nie dotyczy

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie podłoża :
• Produkt nakładać na czystą, odkurzoną, odtłuszczoną i suchą
powierzchnię. Do usunięcia tłustych plam użyć preparat Guard
Cleaner® Eco Soiled Floors. Do usunięcia śladów zaczynu cementowego, nalotów cementowych lub wykwitów użyć preparat
Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement.
Nakładanie :
• Nie rozcieńczać.
• Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem.
• Wykonać zawsze próbę na podłożu.

•
•
•

•
•
•
•

Preparat ProtectGuard® Wet Look można nakładać w 2 lub 3
warstwach w zależności od oczekiwanej skali połyskliwości
wykończenia.
Nałożyć pierwszą warstwę na podłoże.
Odczekać, aż produkt zostanie wchłonięty i wyschnie (od 15 do
20 minut w zależności od porowatości materiału i temperatury),
potem nałożyć drugą warstwę.
Aby zwiększyć efekt połyskliwego wykończenia, można nałożyć
trzeciąwarstwę po 30 minutowym suszeniu.
Nie nakładać nadmiernej ilości preparatu –usunąć nadmierną ilość przed zaschnięciem.
Czas suszenia: 24 godziny.
Optimum effectiveness obtained after 5 to 7 days.

NARZĘDZIA ROBOCZE
•

•
•

ZALECENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Uporczywe zabrudzenie należy usunąć za pomocą czystejwody lub preparatu Guard® Maintenance Eco.
Po zużyciu w wyniku deptania, zabezpieczenie i połyskujące
wykończenie (wet-look) można przywrócić ponownie nakładając preparat ProtectGuard® Wet Look rozcieńczony z 50%
wody.

WYDAJNOŚĆ
Wydajność zależy od porowatości podłoża. Poniższą wartość należy
traktować jako ogólne wskazówki:
6 do 10 m² / litr dla 2 warstw

Usunąć wszystkie zabrudzenia związane zanieczyszczeniami
atmosferycznymi z wszystkich powierzchni, które mają być
czyszczone przez rozpoczęciem impregnacji.
Zawsze sprawdzić porowatość materiału i
przeprowadzić próbę, aby upewnić się, że efekt
końcowy jest do zakceptowania.
Aby uzyskać lepsze efekty, ważne jest, aby preparat
ProtectGuard® Wet Look używać, gdy temperatura
podłoża wynosi od 10°C do 30°C.
Nie stosować podczas deszczu lub przy wysokich temperaturach powietrza. Temperatura powietrza pomiędzy 5°C a 30°C.
W przypadku bardzo porowatych materiałów, najpierw nałożyć
powłokę impregnacyjną (Preparat ProtectGuard® Wet Look
rozcieńczony 20 do 30% wody).
Nie rozcieńczać ani nie mieszać z innym produktem.
W niektórych przypadkach, preparat może delikatnie wpływać
na śliskość powierzchi, zawsze przeprowadzić wstępne
badanie.
Intensywność efektu wet-look zależy od natury materiału.
Nie nakładać na terakotę, która została już zaimpregnowana
woskiem, olejem lnianym...

PRZEPISY BHP

Nakładać przy użyciu wałka lub pędzla..

KONSERWACJA

Przechowywać w suchym miejscu (w temp. między 5°C a
30°C).
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym,
zamkniętym pojemniku.

Ochrona dróg oddechowych : W normalnych warunkach użytkowania, gdzie zapewniono odpowiednią wentylację, nie trzeba
stosować specjalnych środków ochrony dróg oddechowych.
Ochrona dłoni : założyć rękawice lateksowe.

Ochrona skóry : Nie wymaga się stosowania specjalnej odzieży
ochronnej czy środków ochrony skóry w normalnych warunkach
użytkowania.
Ochrona wzroku : jeśli istnieje rzeczywiste ryzyko rozpryzku,
założyć gogle ochronne.
W razie połknięcia : Nie wywoływać wymiotów. Skontaktować się z
lekarzem.
PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD DZIECI

WSPARCIE TECHNICZNE
guard industry
7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANCE
Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89
E-mail : contactus@guardindustry.com
www.guardindustry.com
Ważne: Treść niniejszego dokumentu jest oparta na naszym doświadczeniu z produktem.
Firma Guard Industry gwarantuje jakość swoich produktów, ale wyraźnie zrzeka się wszelkiej
odpowiedzialności, jeśli użytkujący nie przestrzega zaleceń i warunków użytkowania produktu, zwłaszcza ale niewyłącznie w przypadku niewłaściwego stosowania, stosowania
przez niewykwalifikowany personel, użycia produktów niekompatybilnych z produktami
firmy Guard Industry, czy niekorzystnych warunków atmosferycznych. Więcej informacji
znajduje się w karcie charakterystyki substancji niebezpieczne.
Aby zapoznać się najnowszą wersją karty, należy odwiedzić naszą stronę
www.guardindustry.com
Ostatnia aktualizacja : 28/01/2014

OCZYSZCZANIE NARZĘDZI
•

Oczyszczać narzędzia i sprzęt niezwłocznie po użyciu za
pomocą wody.
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