
OPIS PRODUKTU

Preparat ProtectGuard® CE Special Concrete to wiodący produkt do
ochrony betonu.
Preparat ProtectGuard® CE Special Concrete trwale oraz dogłębnie 
chroni beton przed wodą, chlorkami, karbonatyzacją oraz korozją. 
Pomaga także zwalczać uszkodzenia wywołane zanieczyszczeniami 
atomsferycznymi, plamami tłuszczopochodnymi, penetracją cieczy. 
Beton zaimpregnowany preparatem ProtectGuard® CE Special Con-
crete będzie cieszył się dłuższą trwałością oraz będzie łatwiejszy w 
utrzymaniu. 
Preparat ProtectGuard® CE Special Concrete to nietworzący 
powłki środek impregnacyjny, który sprawia, że impregnowane 
powierzchnie pozostają przepuszczalne na powietrze i parę wodną. 
Preparat ProtectGuard® CE Special Concrete jest całkowicie bezbar-
wny po nałożeniu i nie zmienia wyglądu oraz składu impregnowanej 
powierzchni. Jest także odporny na promieniowanie UV i nie odbar-
wia się z wiekiem. Preparat ProtectGuard® CE Special Concrete 
posiada oznaczenie CE, które spełnia wymogi normy PN-EN 1504 
część 2, zezwalające na zapewnianie zabiegów ochronnych na 
podłoża betonowe.

ZASTOSOWANIE

Preparat ProtectGuard® CE Special Concrete można stosować na 
zewnątrz na fasady i ściany. Stosuje się go do ochrony wszystkich 
rodzajów betonu w nowych i odnawianych budynkach.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

•	 Fluorowany kopolimer i krzemowodór.

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

• Chroni przed wodą, oleistymi cieczami oraz kurzem.
• Chroni przed chlorkami, karbonatyzacja oraz korozją.
• 10 lat trwałości.
• Ograniczna tworzenie wykiwtów. 
• Wysoka siła penetracji.
• Ogranicza wzrost mchów oraz porostów oraz ponowne gro-

madzenie się kurzu z powodu zanieczyszeń.
• Ułatwia czyszczenie.
• Zapobiega zniczeniom z powodu cyklu zamarzania

oraz odmarzania. 
• Nie tworzy powłoki, powierzchnia oddycha.
• Odporny na UV, nie odbarwia się.
• Gotowy do użytku.

POJEMNIKI

25-litrowe pojemniki.

OCHRONA PRZED WODĄ, OLE-
JEM I PLAMAMI

OCHRONA PRZED CHLORKMI, 
KROZJĄ ORAZ  KARBONATYZACJĄ 

10 LAT TRWAŁOŚCI

NIE TWORZY POWŁOKI, 
POWIERZCHNIA ODDYCHA 

BEZZAPACHOWY I BEZBARWNY

FASADY ORAZ ŚCIANY                       

DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ

OCHRONA BETONU PRZED WODĄ, OLEJEM,
PLAMAMI, CHLORKAMI ORAZ KOROZJĄ

SPEŁNAJĄCA NORMĘ PN-EN 1504-2:2004.

KARTA TECHNICZNA
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Kod Produktu: 2142



DANE TECHNICZNE

Stan skupienia w  20 °C : Ciekły                     
Wygląd  : Bezbarwny            
Zapach   : Lekki
pH   : Nie dotyczy           
Gęstość  : 0.9 ± 0.02
Rozpuszczalność w wodzie [jed./jed.]   : Nierozpuszczalny
Temperatura zapłonu [°C]                 : > 63°C                         
Lotne związki organiczne : 430 g/l*

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:
•	 Produkt nakładać na czystą, odkurzoną, odtłuszczoną i

suchą powierzchnię. Do usunięcia plam i śladów
zanieczyszczeń, użyć preparat Guard Cleaner® Eco
Polluted Facades. Do usunięcia śladów zaczynu
cementowego,nalotów cementowych lub wykwitów Guard 
Remover® Eco Efflorescence & Cement.

• Przepłukać i poczekać, aż podłoże będzie zupełnie suche i 
wolne od wszelkich śladów środka czyszczacego przed 
nałożeniem ProtectGuard® CE Special Concrete.

Nakładanie :::
• Nie rozcieńczać.
• Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem.
• Przeprowadzić najpierw próbę.
• Podłoże trzeba zaimpregnować do momentu nasycenia 

poprzez nałożenie jednej lub dwóch warstw “warstwa wilgo-
tna na warstwę wilgotną”. 

• Nie nakładać na podłoże nadmiernej ilości preparatu.
• Podłoże trzeba chronić przez 24 godziny przed ruchem i 

cieczami (deszczem, tłuszczem...). 
•	 Optymalna skuteczność osiągana po upływie 7 dni.

NARZĘDZIA ROBOCZE

•	 Nakładać za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego z 
uszczelką Viton, urządzeniem natryskowym (typu airless), 
pędzlem, włakiem. Stosować maskę ochronną (Typ: ABEK) 
zwłaszcza podczas rozpylania produktu.

                

KONSERWACJA

•	 Uporczywe zabrudzenie należy usunąć za pomocą czystej 
wody lub preparatu Guard Maintenance® Eco.

WYDAJNOŚĆ

Wydajność zależy od porowatości podłoża. Poniższą wartość

należy traktować jako ogólne wytyczne:

90 to 170 g/m2.

OCZYSZCZANIE NARZĘDZI

•	 Oczyszczać narzędzia i sprzęt niezwłocznie po użyciu za
pomocą wody.

PRZECHOWYWANIE

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

ZALECENIA

•	 Zawsze pracować w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. 
• W celu uzyskania najlepszych efektów, preparat

ProtectGuard® CE Special Concrete trzeba wstrząsnąć i 
używać przy temperaturze podłoża między 5°C a 30°C.

• Nie stosować podczas deszczu lub przy wysokich temper-
aturach powietrza. Temperatura powietrza pomiędzy 5°C a 
30°C.

• Nie rozcieńczać ani nie mieszać z innym produktem.
• Na niektórych materiałach preparat może delikatnie intesy-

fikować ich oryginalną barwę (przeprowadzić próbę).

PRZEPISY BHP

•	 Ochrona dróg oddechowych: Nie wdychać produktu. 
Założyć maskę ochronną (typ: ABEK).

• Ochrona dłoni: Założyć fluorowane rękawice gumowe.
• Ochrona skóry: Założyć odpowiednią odzież ochronną.
• Ochrona wzroku: Nosić szczelne gogle ochronne (norma PN-

EN 166) 
• 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 : contac-
tus@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 pro-
duktu, 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: 21/03/2014
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* Calculation based on the components’ data.


