
PREMIUM

OPIS PRODUKTU

Preparat GTR® Premium to zdzierający produkt nowej generacji
opracowany tak, aby spełniał najnowsze przepisy prawa.
Preparat GTR® Premium jest wysoce wydajny w usuwaniu
pozostałości cementowych i betonowych oraz olejów oddzielających i 
ułatwiających przechowywanie.
Preparat GTR® Premium jest mniej agresywny niż pozostałe produkty 
na rynku na bazie kwasu cytrynowego, solnego oraz fosforowego, więc 
jest bezpieczniejszy w użyciu. Został opracowany w celu spełnienia 
różnych wymagań osób aplikujących w zakresie skuteczności, 
bezpieczeństwa oraz wpływu na środowisko.

UŻYCIE

Idealny do konserwacji osprzętu budowlanego, tj. metalowych 
szalunków, drewnianych form, lejów do betonu, podpór, wytwórni 
betonu, betoniarek, itp.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

•  Środek na bazie związków organicznych.

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

• Silny środek zdzierający, bardziej skuteczny niż groźne   
kwasy.

• Do stosowania na wszystkich podłożach bez większego 
wpływu na nie (metale, szkło, guma, farby, itd.).

• Nie niszczy dysz natryskowych.
• Nielotny.
• Niełatwopalny.

ŚRODOWISKO

Eklogiczny i bezpieczny dla środowiska:
• Bez zawartości kwasu solnego, fosforowego oraz 
siarkowego.
• Nietoksyczny.
• LZO < 1 g/L*.
• Biodegradowalny w więcej niż 95% po 28 dniach*.
• BEZ dodatku substancji rakotwórczych, mutagennych 

oraz działający szkodliwie na rozrodczość, np. kwasu 
metoksyoctowego. 

POJEMNIKI

25-kg pojemniki.
230-kg beczki.
1000-kg pojemniki do przewozu luzem.

SILNY I SKUTECZNY

BIODEGRADOWALNY 

NIE NISZCZY POWIERZCHNI

BEZPIECZNY I GOTOWY DO UŻYCIA

BIODEGRADOWALNY ŚRODEK DO USUWANIA BETONU ORAZ TŁUSZCZÓW

Kod produktu:: 8151
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KARTA TECHNICZNA

* Wyliczenia oparte na danych dla poszczególnych składowych.

CMR-FREE 

CERTIFIED



DANE TECHNICZNE

Stan skupienia w 20 °C : Ciekły
Barwa : Bladożółty
Zapach : Lekki
pH : 2,5 ± 0.5
Gęstość względna : 1.13 ± 0,02
Rozpuszczalnośc w wodzie [jed/jed] : Całkowita
Temperatura zapłonu [°C]  : Nie dotyczy

SPOSÓB UŻYCIA

• Wstępnie należy wykonać próbę i zastosować środki 
ochrony osobistej.

• Nie rozcieńczać produktu: nie rozcieńczań ani nie miesz-
ać z innym produktem.

• Natryskiwać produkt jednorodnie jednokrotnie lub dwuk-
rotnie w zależności od grubości pozostałości. 

• Przerwa między nakładaniem powłók: minimum 15 minut.
• Pozostawić produkt od 30 minut do 12 godzin (prace 

nocne), aby działał.  
• Spłukać dokładnie impregnowaną powierzchnię za 

pomocą myjki wysokociśnieniowej. 

NARZĘDZIA ROBOCZE

• Nakładać za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego.

WYDAJNOŚĆ

Użycie zależy od grubości pozostałości; grubsze pozostałości mogą 
wymagać więcej niż jednej aplikacji. TPoniższą wartość należy 
traktować jako ogólną informację:

6 do 8 m2 / kg

OCZYSZCZANIE NARZĘDZI

• Narzędzia i sprzęt należy oczyszczać niezwłocznie po 
użyciu za pomocą wody.

PRZECHOWYWANIE

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

• Przydatność: 24 miesięcy od daty produkcji w oryginal-
nej, zamkniętej puszczce.

ZALECENIA

• Nie rozcieńczać ani nie mieszać z innymi substancjami.
• Produkt może zmieniać powierzchnie wykonane ze 

stopów niskiej jakości oraz materiałów galwanizowanych.
Zawsze przeprowadzić najpierw próbę.

• Aby uzyskać najlepsze efekty, ważne jest, by preparat 
używać, gdy temperatura podłoża wynosi między 5°C a 
30°C. 

• Unikać stosowania podczas silnego deszczu lub przy 
wysokich temperaturach powietrza. Temperatura 
powietrza pomiędzy 5°C a 30°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 gospodarcze.
• Ochrona skóry: clothing założyć odzież ochronną na odsłnięte 

fragmenty skóry.
• Ochrona wzroku: założyć gogle ochronne.
• W razie połknięcia: Nie wywoływać wymiotów. Skontaktować się 

z lekarzem.

TYLKO DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU

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 niebezpiecznej.

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

Ostatnia aktualizacja: 30/01/2017

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
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