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technical Data sheet

opis produktu

Preparat Guard Remover® Eco Efflorescence & cement to in-
nowacyj produkt stworzony do usuwania wykwitów cementowych 
i cementowych betonowych oraz kamiennych osadów. Preparat
Guard Remover® Eco Efflorescence & cement został stworzony 
z naturalnych cząsteczek, które po syntezie stają się znakomitym 
środkiem czyszczącym, niszczącym osady cementowe oraz 
kamienne na wszystkich podłożach. 
Preparat Guard Remover® Eco Efflorescence & cement jest 
znacznie mniej niebezpieczny niż inne produkty na bazie
kwasów, tj.  cytrynowego, solnego i fosforowego, dostępnych na 
rynku. Rzeczywiście, w przeciwieństwie do tradycyjnych produk-
tów kwasowych, preparat Guard Remover® Eco Efflorescence & 
cement nie został sklasyfikowany jako korodujący czy drażniący. 
Preparat Guard Remover® Eco Efflorescence & cement został 
stworzony w odpowiedzi na rosnące zainteresowania użytkown-
ików bezpieczeństwem, skutecznościa, wpływem na środowisko i 
ochroną czyszczonych podłoży. 
Preparat Guard Remover® Eco Efflorescence & cement nie 
wymaga neutralizacji po zmyciu.

UŻYCIE

Idealny do czyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych podłóg i ścian. 
Można go stosować na wszystkich rodzajach podłoży takich jak 
beton, naturalny i sztuczny kamień, terakota, płytki ceramiczne...

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

•	 Jego skład opiera się na organicznych związkach.

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

• Silny środek czyszczący.
• Można stosować nawet na delikatnych materiałach takich
       jak szkło, guma, farby, PVC... bez ryzyka zmiany ich

natury.
• Szybki i łatwy w użyciu. 
• Nie ma potrzeby neutralizacji pH po zmyciu.. 
• Gotowy do użycia.

ŚRODOWISKO

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

POJEMNIKI

1-, 5- i 25-litrowe.

ELIMINUJE WYKWITY CEMENTOWE

USUWA OSADY CEMENTOWE I KAMI-
ENNE 

SZYBKIE DZIAŁANIE

NIEKRODUJĄCY I NIEDRAŻNIĄCY               

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

BIODEGRADOWALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY NIE WYMAGAJĄCY NEUTRALIZACJI 

* Wyliczenia oparte na danych dla poszczególnych składowych.

PatENtEd 

tECHNOlOGy



DANE TECHNICZNE

Stan skupienia w 20 °C : Liquid
Barwa  : Pale yellow
Zapach  : Slight
pH   : 1,5 ± 1
Temperatura stabilności : -5°C to +50°C
Gęstość względna : 1,06 ± 0,01
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 5 minut do 30 minut (wymagany czas rózni 

się w zależności or rozmiaru wysolenia oraz grubości 
usuwanego osadu).

•	 Przemyć całe podłoże wysokociśnieniową myjką, gdy 
materiał osadowy zmiękł. W innym przypadku, zeszc-
zotkować uzywając miotły o gęstym, twardym włosiu, a 
potem przemyć wodą z węża jednocześnie szczotkując 
miotłą.

•	 Nie dopuścić do wyschnięcia produktu przed zmyciem  
wodą.

NARZĘDZIA ROBOCZE

•	 Nakładać za pomocą ręcznego rozpylacza nisko-
ciśnieniowego, wałka, 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 / litrów

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: 48 miesięcy od daty produkcji w oryginal-

nej, zamkniętej puszczce.

ZALECENIA

•	 Aby uzyskać najlepsze efekty, ważne jest, by preparat
Guard Remover® Eco Efflorescence & cement używać,
gdy temperatura podłoża wynosi między 5°C a 30°C.

•	 Nie stosować podczas deszczu lub przy wysokich tem-
peraturach powietrza. Temperatura powietrza pomiędzy

       5°C a 30°C.
•	 Nie rozcieńczać ani nie mieszać z innym produktem, 

zwłaszcza wybielaczem (ryzyko wydzielenia się toksy-
cznego gazu chlorowego).

•	 Nie dopuścić, by nałożonych produkt wysechł. 
•	 Zbepieczyć aluminium, chrom i lekkie stopy.

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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