
OPIS PRODUKTU

ProtectGuard® MG to ochronny produkt nowej generacji stworzony do
ochrony materiałów o niskim i bardzo niskim stopniu porowatości. 
Wykazuje się znakomitą zdolnością ochrony przed przenikaniem wody, 
oleju, smaru, słabych kwasów (sok owocowy, ketchup, itd.) jak również 
wszelkiego rodzaju zabrudzeń. ProtectGuard® MG to produkt
impregnacyjny a nie powlekający, impregnowane materiały pozostają 
przepuszczalne na powietrze oraz parę wodną. ProtectGuard® MG
jest zupełnie bezbarwny po nałożeniu i nie zmienia wyglądu ani 
właściwości impregnowanej powierzchni. Jest także odporny na dzi-
ałanie promieni UV oraz nie ulega przebarwieniu z upływem czasu.

ZASTOSOWANIE

Preparat ProtectGuard® MG można używać wenątrz lub na zewnątrz na wszystkich
powierzchniach pionowych i poziomych. Nadaje się idealnie do impregnowania 
wszystkich materiałów o niskim i bardzo niskim stopniu porowatości: marmuru,
granitu, ceramiki, polerowanych oraz krystalizowanych powierzchni, porcelany 
kamionkowej, oraz wszystkich gładkich powierzchni mineralnych, zwłaszcza 
krzemionkowo-wapiennych materiałów o niskim stopniu porowatości. 
ProtectGuard® MG używa się w nowych lub odnawianych obiektach.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

•	 Roztwór na bazie Chlorophyllinu®.

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

• Skuteczność dłuższa niż 10 lat.
• Zabezpiecza przed wodą, olejstymi cieczami. .
• Zabezpiecza przed powstawaniem plam oraz zabrudzeń.
• Ogranicza wzrost mchów i porostów.
• Zapobiega powstawaniu uszkodzeń związanych z
       cyklem zamarzania/odmarzania. 
• Nie tworzy powłoki – umożliwia podłożu oddychanie. 
• Opłacalny, mała ilość produktu wystarcza na pokrycie dużej 

powierzchni. 
• Odporny na działanie promieni UV, nie przebarwia się. 
• Odporny na przetarcia.
• Gotowy do użycia, łatwy użyciu.
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Odporność na wodę, olej i kwas materiałów impregnowanych prepartem ProtectGuard® MG. Skala od 1 (słaba) 
do 5 (znakomita).

WODOIOLEJOSZSZCZELNY PREPARAT PRZECIWKO POWSTAWANIU PRZEBARWIEŃ 
DO OCHRONY MARMURU ORAZ GRANITU I MATERIAŁÓW O NISKIM I BRADZO NISKIM 

STOPNIU POROWATOŚCI
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CHRONI PRZED WODĄ,

ZABRUDZENIAMI I OLEJEM

ODPORNY NA PRZETARCIA

NIE ZMIENIA BARWY

UV-ODPORNY I MROZOODPORNY

STWORZNY W 90% Z AKTYWNYCH
SKŁADNIKÓW

NIE TWORZY POWŁOKI: PODŁOŻE
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KARTA TECHNICZNA
Kod produktu: 2140
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POJEMNIKI

1-, 2- i 5-litrowe.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia w 20 °C : Ciekły 
Wygląd   : Bezbarwny 
Zapach    : Lekki
pH    : Nie dotyczy
Temperatura wrzenia [°C] : 0.9 ± 0.02
Rozpuszczalność w wodzie [jed./jed.]  : Nierozpuszczaly
Temperatura zapłonu [°C] : > 63°C
Lotne związki organiczne : 430 g/l*.    
Klasa emisji LZO do powietrza w pom. : B

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:
•	 Produkt nakładać na czystą, odkurzoną, odtłuszczoną i suchą
        powierzchnię. Do usunięcia tłustych plam użyć preparat Guard 

Cleaner® Eco Soiled Floors. Do usunięcia śladów zaczynu ce-
mentowego,nalotów cementowych lub wykwitów użyć preparat
Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement. Odpowiednie
przygotowanie powierzchni zapewnia dobrą jakość impregnacji.

•	 Spłukać dokładnie i poczekać, aż powierzchnia będzie 
całkowicie sucha i wolna od wszelkich śladów czyszczenia 
przed nałożeniem preparatu ProtectGuard® MG.

Nakładanie:
• Nie rozcieńczać.
• Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem.
• Wykonać zawsze próbę na podłożu..
• Powierzchnię należy zaimpregnować przy jed-nokrotnym 

nałożeniu. 
• Produkt powinien przeniknąć i wyschnąć (od 10 do 60 min. w

zależności o porowatości i temperatury materiału).
• Nie nakładać nadmiernej ilości produktu; usunąć nadmiar czystą 

szmatką zmywając zanim produkt zaschnie.
• Czas suszenia: 1 godzina.
• Powierzchnię trzeba chronić przez 24 godz. przed ruchem oraz 

cieczami (deszczem, tłuszczem...). 
• Powierzchnię można wypolerować bez przetarć po 

nałożeniu impregnatu.
•	 Optymalna skuteczność osiągana po 48 godzinach.

NARZĘDZIA ROBOCZE

•	 Nakłdać przy pomocy pędzla. Nigdy nie nakładać przy
pomocy rozpylacza.

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 ogólną informację:

8 do 20 m²/litr

OCZYSZCZANIE NARZĘDZI

•	 Oczyszczać narzędzia i sprzęt niezwłocznie po użyciu za po-
mocą rozpuszczalnika.

pomocą.

PRZECHOWYWANIE

•	 Przechowywać w suchym miejscu (w temp.  między 5°C a 30°C).
•	 Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym,

zamkniętym pojemniku.

ZALECENIA

•	 Zawsze pracować w dobrze wwentylowanych pomieszczeniach. 
Jeśli nie, założyć maskę ochronną (typ: ABEK)

• Nigdy nie nakładać przy pomocy rozpylacza.
• Aby uzyskać najlepsze efekty, trzeba upewnić się, że produkt 

ProtectGuard MG został zastosowany w temperaturze podłoża 
wynoszącej od 5°C do 30°C. 

• Nie rozcieńczać ani nie mieszać z innym produktem.
• Odporność na kwasy w materiałach wapiennych (niekrystalizowanym

marmurze...) jest ograniczona. Trzeba usunąć szybko kwasy w 
tych materiałach.

•	 Na niektórych materiałach, produkt może delikatnie wzmacniać 
jego oryginalną barwę (wykonać próbę na podłożu).

PRZEPISY BHP

•	 Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach użytkowa-
nia, gdzie zapewniono odpowiednią wentylację, nie trzeba
stosować specjalnych środków ochrony dróg oddechowych.

•	 Ochrona dłoni: Założyć rękawice ochronne.
• 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 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: 02/01/2014
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* Wyliczenia oparte na danych dla poszczególnych składowych..


