
OPIS PRODUKTU

Preparat GTN® to środek antyadhezyjny, który zabezpiecza 
sprzęt prze betonem.

Preparat GTN® zmiękcza pozostałości betonowe, które zbierają się 
w ciągu dnia roboczego. Preparat jest przeznaczony do codzien-
nego stosowania. Nałożony pod koniec dnia roboczego eliminuje 
pozostałości betonowe w ciągu nocy.  

Dzięki swoim właściwością ochronnym, preparat GTN® uniemożli-
wia betonowi osiadanie na sprzęcie i ułatwia czyszczenie. 

Preparat GTN® pomaga wydłużyć żywotność sprzętu.  
Preparat GTN® jest znacznie mniej niebezpieczny niż pozostałe 
produkty dostępne na rynku. Nie zawiera on produktów ropopochod-
nych, ciężkich metali i nie powoduje korozji. Można nakładac go 
na każdy materiał bez ryzyka ich zmiany (metal, gumę, farbę...)

ZASTOSOWANIE

Idealny do konserwacji i ochrony: betoniarek, form... 

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

•	 Mieszanka w 100% organicznego surowca, z czego 91%
to olej z drugiego tłoczenia poddany recyklizacji.

ZABPOBIEGA PRZYWIERANIU 
BETONU
ROZPUSZCZA BETON I RESZTKI 
ZAPRAWY 
NIE KORODUJE - NIE PODRAŻNIA

CHRONI SPRZĘT I ZAPEWNIA 
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
BIODEGRADOWALNY

W 100 % ORGANICZNY

NIEPRZYWIERAJĄCY, OCHRONNY OLEJ 
CZYSZCZĄCY DO BETONIAREK

* Wyliczenia oparte na danych dla poszczególnych składowych.

KARTA TECHNICZNA
Kod produktu: 8222

100%

ORGANIC 

ORIGIN

1. Produkcja roślinna 2. Pozyskiwanie

3. Obróbka i przetwarzanie 4. Sprzedaż GTN



ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

• Zwiększone bezpieczeństwo operatora.
• Przyjazny dla środowiska.
• Szybki i łatwy w użyciu.

ŚRODOWISKO

Produkt przyjazny dla środowiska:
• Nietoksyczny, nie koroduje, nie podrażnia.
• Bez dodatku PCB oraz substancji CMR. 
• LZO < 1 g/l*.
• W 100% organiczny, z czego 91% z recyklizacji.
• Biodegradowalny do 90%*.

POJEMNIKI

200L pojemniki lub 1000L pojemniki IBC.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia w 20 °       :  Ciekły
Barwa : Bursztynowa
Zapach : Delikatny
pH : Nie dotyczy        
Lepkość w 20°C [mPa.s]   : 25
Gęstość : 0,93 ± 0,02
Rozpuszczalność w wodzie [jed./jed.] : Nierozpuszczalny
Temperatura zapłonu [°C] : Nie dotyczy

SPOSÓB UŻYCIA

• Należy najpierw wykonać próbę.
•  Używać nierozcieńczony: nie rozcieńczać i nie

mieszać z innymi produktami. 
• W pewnych przypadkach, nadmiar produktu może 

prowadzić do napowietrzania betonu. Rozpylać 
produkt równomiernie.

ZASTOSOWANIE OCHRONNE:
• Rozpylić produkt pod koniec dnia roboczego. Produkt 

musi pokrywać beton, który trzeba usunąć. 
• Odczekać przynajmniej 12 godzin.
• Spłukać myjką wysokociśnieniową lub biczem 

wodnym. Usunąć wszelkie pozostałości oleju przed 
nałożeniem świeżej warstwy produktu. 

• Powtarzać czynności aż beton całkowicie odpadnie.   

ZASTOSOWANIE ZAPOBIEGAWCZE:
• Rozpylać produkt codzinnie pod koniec dnia 

roboczego, aby uniemożliwić przyklejanie się betonu 
oraz wydłużyć przytatność sprzętów.  

• Można nakładać produkt również podczas dnia rob-
oczego. 

IMPORTER: Kamstar
Kaława 72a, 66-300 Międzyrzecz, Polska

www.guardindustry.pl
infolinia : + 48 95 741 36 12
ΞColorybETON dystrybutor na Polskę

www.colorybeton.pl
e-mail. colorybeton@colorybeton.pl

iNFOLINIA produktowa + 48 791 54 54 89  

NARZĘDZIA ROBOCZE

•	 Nakładać za pomocą niskociśnieniowego rozpylacza.

WYDAJNOŚĆ

Olej trzeba nakładać równomiernie.  
Poniższą wartość należy traktować jako ogólne wskazówki:  
30 to 40 m2 / litre.

PRZECHOWYWANIE

•	 Przechowywać w suchym miejscu (w temp. między 
5°C a 30°C).

•	 Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w 
oryginalnym, zamkniętym pojemniku.

ZALECENIA

•	 Aby uzyskać najlepsze efekty, trzeba stosować 
produkt GTN® gdy temperatura powietrza i podłoża 
wynosi powyżej 0°C.

•	 Nie nakładać podczas deszczu.
• Preparat GTN® twardnieje w temp. poniżej 7°C.

PRZEPISY BHP

•	 Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach 
użytkowania, gdzie zapewniono odpowiednią wentylację, nie 
trzeba stosować specjalnych środków ochrony dróg 

oddechowych.
•	 Ochrona dłoni: Założyć gumowe rękawice ochronne.

•	 Ochrona skóry : Założyć odzież ochronną.

•	 Ochrona wzroku : Założyć gogle ochronne.

•	 W razie połknięcia: Nie wywoływać wymiotów. Skontaktować 

się z lekarzem.
PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD DZIECI

WSPARCIE TECHNICZNE

GUARD INDUSTRY
Unit 2a • Spring hill Industrial Estate • Colliers Way • Arley  
COVENTRY CV7 8HN
Tel: +44 (0)1676 541324
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 niebezpiecznej.

Aby zapoznać się najnowszą wersją karty, należy odwiedzić naszą stronę 
www.guardindustry.com

Ostatnia aktualizacja : 16/10/2013


