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OPIS PRODUKTU
Preparat ProtectGuard® MG Eco to produkt stworzony do ochrony powierzchni o 
niskiej i bardzo niskiej porowatości. Zabezpiecza przed przenikaniem wody i ole-
jów, tłuszczów, słabych kwasów (sok owcowy, ketchup, itp.) a także wszelkiego 
rodzaju zabrudzeń. Preparat ProtectGuard® MG Eco to produkt nowej generacji
na bazie wody, który jest znacznie mniej niebezpieczny niż inne produkty 
dostepne na rynku. Oczywiście, nie jest zaklasyfikowany jako powdujący korozję 
lub podrażnienia. Preparat ProtectGuard® MG Eco jest produktem im-
pregnacyjnym nie tworzącym powłoki, który zachowuje przenikalność na powi-
etrze orazparę wodną impregnowanej powierzchni. Preparat ProtectGuard® MG
Eco jest zupełnie bezbarwny po nałożeniu i nie zmienia wyglądu ani właściwości 
impregnowanej powierzchni. Jest także odporny na działanie promieniUV oraz nie 
ulega przebarwieniu z upływem czasu.

ZASTOSOWANIE

Preparat ProtectGuard® MG Eco można używać wenątrz lub na zewnątrz 
na wszystkich pionowych i poziomych powierzchniach. Idealnie nadaje się do 
doimpregnowania  wszystkich materiałów o niskiej i bardzo niskiej porowatości: 
marmuru, granitiu, ceramiki, polerowanych i krystalizowanych powierzchni, 
porcelany kamionkowej i wszystkich gładkich powierzchni mineralnych, zwłaszcza 
podłoży z ditlenku krzemu i wapienia o niskiej porowatości. 
Preparat ProtectGuard® MG Eco używa się w nowych lub odnawianych
obiektach.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

•	 Na bazie wodnego, fluoryzowanego kopolimeru.

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

• Skuteczność dłuższa niż 10 lat.
• Chroni przed wodą, oleistymi cieczami.
• Chroni przed plamami i zabrudzeniami.
• Ogranicza wzrost mchów i porostów na powierzchni.
• Zapobiega uszkodzeniom wynikających z cyklu odmarzania i 
        zamarzania.        
• Nie tworzy powłoki, pozwala podłożu oddychać. 
• Wydajny, mała ilość produktu wystarcza do zabezpieczenia dużej 

powierzchni.  
• Odporny na działanie promieni UV, nieprzebarwiasię. 
• Odporny na ścieranie.
• Gotowy do użycia. łatwy w użyciu.

POJEMNIKI

1-, 5-, i 5-litrowe.

WODOIOLEJOSZCZELNY PREPARAT PRZECIWKO POWSTAWANIU
PRZEBARWIEŃ DO OCHRONY MARMURU ORAZ GRANITU I MATERIAŁÓW  

NISKIM LUB BARDZO NISKIM STOPNIU POWATOŚCI 

CHRONI PRZED WODĄ, 
ZABRUDZENIAMI I OLEJEM

ODPORNY NA PRZETARCIA

NIE ZMIENIA BARWY

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

NA BAZIE WODY, BEZ DODATKU ROZ-
PUSZCZALNIKÓW

NIE TWORZY POWŁOKI: PODŁOŻE

  ODDYCHA

UV-ODPORNY I MROZOODPORNY

technical data sheet
Product code: 2143

ECO
MARBLE & GRANITE

* Wyliczenia oparte na danych dla 
poszczególnych składowych. Economical 

up to
20 m2/L

BEAD IN G EFFECT

EMISSIONS INTO INDOOR AIR*



BAdANIA

MARMUR
KRYSTALIZOW

MARMUR
SZTUCZNY 

MARMUR
GRANIT

PRZENIKANIE
Wody

1 mn 5 5 5 5

15 mn 5 5 5 5

60 mn 5 5 5 5

PRZENIKANIE
OLEJU

1 mn 5 5 5 5

15 mn 5 5 5 5

60 mn 4 4 4 4

PRZENIKANIE  
KKKWWWAAASSSÓW (SOKI
OWOCOWE I

WINO)

1 mn 5 4 5 5

15 mn 2 4 5 5

60 mn 1 3 2 5

Odporność na wodę, olej i kwasy materiałów imregnowanych preparatem ProtectGuard®

MG Eco. Skala od 1 (słaba) do 5 (doskonała).

ŚRODOWISKO

Produkt przyjazny dla środowiska: 
• Produkt na bazie wody.
• Bez rozpuszczalników ropopochodnych.
• Bezpieczny i nietoksyczny.
• Biodegradable > 90%*.
•  Lotne związki organiczne < 1 g/l*.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia w 20 °C : Ciekły
Wygląd : Bladożółty
Zapach : Delikatny
pH : 5,00 ± 0,5
Gęstość : 1,0 ± 0,01
Rozpuszczalność w wodzie [jed./jed.] :Ropuszczalny
Temperatura zapłonu [°C] : >100°C 

SPOSÓB UŻYCIA

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

powierzchnię. Do usunięcia plam i śladów zanieczyszczeń użyć preparat
Guard Cleaner® Eco Soiled Floors. Do usunięcia śladów zaczynu ce-
mentowego, nalotów cementowych lub wykwitów użyć preparat Guard 
Remover® Eco Efflorescence & Cement. Przygotowanie powierzchni
zapewnia dobrą skuteczność zabiegu.

• Przepłukać ostrożnie i odczekać, aż powierzchnia będzie zupełnie   
       wolna od śladów po środku czyszczącym przed nakładniem preparatu 
        ProtectGuard® MG Eco

Nakładanie :
• Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem.
• Nie rozcieńczać.
• Wykonać zawsze próbę na podłożu.
• Podłoże należy zaimpregnować poprzez nałożenie jednej warstwy.
• Pozostawić produkt, aż się wchłonie i wyschnie (od 10 do 60 

min. w zależności od porowatości i temperatury materiału).
• Nie nakładać nadmiernej ilości preparatu –usunąć nadmierną ilość czys-

tą szmatką ścierając przed zaschnięciem.  
• Czas suszenia: 1 godzina.
• Powirzchnię trzeba chronić przez 24 godziny przed deptaniem i ciecza-

mi (deszczem, tłuszczem…). 
• W przypadku bardzo porowatych, krystalizowanych lub polerowanych 

materiałów, polerować  szmatką z mikrofibry po wyschnięciu.
•	 Optymalna skuteczność osiągana po upływie 7 dni.

NARZĘDZIA ROBOCZE

•	 Nakładać przy użyciu wałka, pędzla, szmatki z mikrofibry lub płaskiego 
        mopu.

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 wskazówki:
• Materiały o niskiej porowatości: 8 do 20 m²/litr
• Polerowane lub krystalizowane materiały: 15 to 20 m²/litr

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: 24 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym,

zamkniętym pojemniku

ZALECENIA

•	 Aby uzyskać najlepsze efekty, trzeba upewnić się, że produkt
ProtectGuard® MG Eco został zastosowany w temperaturze podłoża 
wynoszącej od 5°C do 30°C.

• Nie stosować podczas deszczu lub przy wysokich temperaturach powi-
etrza. Temperatura powietrza pomiędzy 5°C a 30°C.

• Nie rozcieńczać ani nie mieszać z innym produktem.
• Odporność na kwasy w przypadku materiałów pochodzenia wapien-

nego (niekrystalizowany marmur...) jest ograniczona. Trzeba szybko 
usunąć kwasy z takich materiałów. 

PRZEPISY BHP

• Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach użytkowania, 
gdzie zapewniono odpowiednią wentylację, nie trzeba stosować spec-
jalnych 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 niebezpiecznej.

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