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KARTA TECHNICZNA

opis produKTU

Preparat Guard Cleaner® Eco Soiled Floors to środek czyszczą-
cy i odtłuszczający, który czyści plamy i zabrudzenia wywołane 
zanieczyszczeniami atmodferycznymi oraz przemysłowymi. 
Preparat Guard Cleaner® Eco Soiled Floors został stworzony z 
łatwo biodegradowalnych cząsteczek. Charakteryzuje się wszys-
tkim zaletami ekologicznego produktu, czyli łatwością w użyciu, 
skutecznością i bezpieczeństwem. Nie jest tak w przypadku al-
ternatywnych, korodujących produktów.
Zabrudzenia można łatwo usunąć przez wycieranie lub 
zeskrobywanie, bez potrzeby pozostawiania powierzchni do 
wyschnięcia.
Preparat Guard Cleaner® Eco Soiled Floors nie zmienia
wyglądu ani dekoru impregnowanych pdołoży. Jest obojętny dla 
delikatnych materiałów, czyli szkło, metal, plastik, farba... Preparat
Guard Cleaner® Eco Soiled Floors nie zawiera sody i potażu i nie 
wymaga neutralizacji po zmyciu. 

UŻYCIE

Idealny do czyszczenia wewnętrznych i zewnętrzny podłoży 
poziomych (podłóg, powierzchni chodnikowyc...). Można go 
stosować na podłożach każdego rodzaju takie jak beton, natural-
ny i sztuczny kamień, terakotę, płytki ceramiczne, marmur, 
kamionkę…

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

•	 Substancja w fazie wodnej z naturalnymi surfakantami

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

•	 Silny środek czyszczący, szybka skuteczność.
• Łatwy i gotowy do użycia. 
• Nie ma potrzeby neutralizacji pH po zmyciu. 
• Niekorodujący i niedrażniący.
• Można stosować nawet na delikatnych materiałach takich 

jak szkło, guma, farby, metal... bez ryzyka zmiany ich
natury.

ŚRODOWISKO

Eklogiczny i bezpieczny dla środowiska:
• Produkt na bazie wody.
• Nie zawiera sody i potażu.
• Bezpieczny i nietoksyczny..
• Biodegradowalny > 90%*.
• Lotne związki organiczne < 1 g/l*.

POJEMNIKI

1-, 5- i 25-litrowe.

 SILNE WŁAŚCIWOŚCI ODTŁUSZCZAJĄCE

 USUWA PLAMY I ZABRUDZENIA

MOŻNA UŻYWAĆ NA WSZYSTKICH RODZAJACH 
MINERALNYCH POWIERZCHNIACH

NIEKRODUJĄCY I NIEDRAŻNIĄCY                   

NIE ZMIENIA NATURY NAWET DELIKATNYCH 

MATERIAŁÓW

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

BIODEGRADOWALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY NIE WYMAGAJĄCY NEUTRALIZACJI

* Wyliczenia oparte na danych dla poszczególnych składowych..



DANE TECHNICZNE

Stan skupienia w 20 °C : Ciekły
Barwa  : Bezbarwny
Zapach  : Cytrynowy
pH   : 8 ± 0,5
Temperatura wrzenia [°C]               : 100°C
Gęstość względna : 1,06 ± 0,02
Rozpuszczalność w wodzie [jed./jed.] : Całwita
Temperatura zapłonu [°C]                : Nie dotyczy

SPOSÓB UŻYCIA

•	 Nie rozcieńczać. 
• Wykonać zawsze próbę na ukrytym fragmencie podłoża 

przed zastosowaniem.
• Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem.
• Nakładać produkt z rozsądkiem.
• Pozostawić na 15 minut do jednej godziny w zleżności 

od zabrudzenia, które trzeba usunąć.
• Szczotkowanie pędzlem o twardym włosi może zwiększyć 

skuteczność.
• Gdy powierzchnia jest jeszcze mokra, przemyć za pomocą 

myjki wysokociśnieniowej zimną lub gorącą wodą w celu 
uzyskania lepszej skuteczności, lub po prostu wytrzeć do 
czysta szmatką.

•	 Czyszczonych podłoży nie trzeba neutralizować.

NARZĘDZIA ROBOCZE

•	 Nakładać za pomocą ręcznego rozpylacza nisko-
ciśnieniowego, rozpylacza niskociśnieniowego lub pędzla.

prewencJA

•	 Aby zapobiec zabrudzeniom w przyszłości. zaleca się 
chronić powierzchnię środkiem ochronnym z gamy pro-
duktów ProtectGuard®.

WYDAJNOŚĆ

Poniższą wartość należy traktować jako ogólną informację:
5 do 8 m2 / litr

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

•	 Preparat Guard Cleaner® Eco Soiled floors nie zmienia met-
alowych powierzchni (aluminiowych, cynkowych, cynowych,
miedzianych, z lekkich stopów) i szkła. Jednak, zaleca się 
chronić takie materiały lub wykonać próbę na nich.

•	 Aby uzyskać najlepsze efekty, ważne jest, by preparat Guard 
Cleaner® Eco Soiled floors używać, gdy temperatura 
podłoża wynosi między 5°C a 30°C.

•	 Nie stosować podczas deszczu lub przy wysokich temperatu-
rach powietrza. Temperatura powietrza pomiędzy

       5°C a 30°C.
•	 Aby usunąć naloty i wykwity cementowe, najpierw zastosować 

preparat Guard Remover® Eco Efflorescence & cement.  
•	 Nie rozcieńczać ani nie mieszać z innym produktem.

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: Nie wymaga się stosowania specjalnej

odzieży ochronnej czy środków ochrony skóry w normal-
nych warunkach użytkowania.

•	 Ochrona wzroku: Jeśli istnieje rzeczywiste ryzyko
rozpryzku, założyć gogle ochronne.

•	 W razie połknięcia: Nie wywoływać wymiotów. Skontak-
tować 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 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
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