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OPIS PRODUKTU

Preparat Guard Maintenance® Eco to gotowy do użycia środek 
czyszczący przeznaczony do czyszczenia, konserwacji i codziennej 
pielęgnacji wszystkich powierzchni mineralnych zabezpieczanych 
środkiem z gamy ProtectGuard®.
Preparat Guard Maintenance® Eco pozwala usuwać plamy i brud
(zanieczyszczenia atmosferyczne, olej, tłuszcz spożywczy) bez wpły-
wu na powierzchnię materiału oraz jej ochronną powłokę impregna-
cyjną. Preparat   Guard Maintenance® Eco utrzymuje powierzchnię 
w czystości. Preparat Guard Maintenance® Eco można także używać 
do czyszczenia powierzchni syntetycznych wewnątrz budynku, np.
PVC, powierzchni malowanych, aluminium, cynku, mosiądzu, ma-
teriałów galwanizowanych, stali nierdzewnej,brezentu, itd. Preparat
Guard Maintenance® Eco jest bezpieczny dla żywności.

ZASTOSOWANIE

Preparat Guard Maintenance® Eco można używać wewnątrz i na 
zewnątrz do czyszczenia betonu, cementu, naturalnego i sz-
tucznego kamienia, terakoty, płytek, marmuru, PVC, malowanych 
powierzchni, aluminium, cynku, mosiądzu, materiałów galwani-
zowanych, stali nierdzewnej, brezentu, itd. Idealnie nadaje się do 
czyszczenia ścian, fasad, balkonów, otoczenia basenów, klatek 
schodowych, kominków, grili, itd..

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

•	 Substancja w fazie wodnej z naturalnymi surfakantami.

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

•	 Highly polyvalent.
• Gotowy do użycia, bezwonny.
• Szybka skuteczność, silne właściwości odtłuszczające.
• Nie wpływa na powierzchnię materiału i jej powłkę 

ochronną.
• Bezpieczny dla żywności.
• Bezpieczny.
• Niekorodujący i niedrażniący.
• Niełatwopalny.
• Łatwy w użyciu.
•	 Nie potrzeby neutralizacji pH po zmyciu.

ŚRODOWISKO

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

KONSERWUJE POWIERZCHNIE ZABEZPIECZONE 
ŚRODKIEM Z GAMY PROTECTGUARD® 

USUWA PLAMY I BRUD

NIEKORODUJĄCY I NIEDRAŻNIĄCY

DO UŻYTKU NA MINERALNE I SZTUCZNYCH   
POWIERZCHNIACH

NIE ZMIENIA MATERIAŁÓW                                

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

BIODEGRADOWALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO KONSERWACJI POWIERZCHNI 
JUŻ ZABEZPIECZONYCH ŚRODKIEM Z GAMY PROTECTGUARD®

* Wyliczenia oparte na danych dla poszczególnych składowych.

kod produktu: 1300

KARTA TECHNICZNA



POJEMNIKI

5-litrowe.

DANE TECHNICZNE

Stan skup ien ia w 20 °C                     : C i ek ł y
Ba rwa                                             : Bezba rwny
Zapach                                           : Lekk i
pH                                                 : 8 ± 0 ,5
Tempera tu ra wrzen ia [ °C ]                 : 100°C
Gęs tość wzg lędna                            : 1 , 0 2 ± 0 ,0 1
Rozpuszcza lność w wodz ie [ j ed . / j ed . ] : Ca łw i t a
Tempera tu ra zap łonu [ °C ]                 : N i e do t yczy

SPOSÓB UŻYCIA

•	 Nie rozcieńczać. 
•	 Wykonać zawsze próbę na ukrytym fragmencie podłoża
       przed zastosowaniem.
•	 Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem.
•	 Nakładać produkt z rozsądkiem
•	 Na powierzchnie pionowe, nakładać zawsze od dołu.
•	 Pozostawić na klika minut.  
• Szczotkowanie pędzlem o twardym włosiu może zwięk-

szyć skuteczność.
•	 Przemyć powierzchnię wodą. W przypadku powieszchni 

syntetycznych, po prostu wytrzeć szmatką.
•	 Nie dopuścić do wyschnięcia.
• Czyszczonych podłoży nie trzeba neutralizować.

NARZĘDZIA ROBOCZE

•	 Nakłdać gąbką, rozpylacza niskociśnieniowego, wałka lub 
pędzla. 

   

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: 48 miesięcy od daty produkcji w oryginal-

nej, zamkniętej puszczce.

ZALECENIA

•	 Aby uzyskać najlepsze efekty, ważne jest, by preparat
Guard Maintenance® Eco 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.

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

rozprysku, założyć gogle ochronne.
•	 W razie połknięcia: Nie wywoływać wymiotów. Skontak-

tować 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 naszą
stronę www.guardindustry.com
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