
opis produKtu

Preparat ProtectGuard® WF nadaje mineralnym, porowatym
powierzchniom “mokre” wykończenie, które wzmacnia oryginalną 
barwę. 
Preparat ProtectGuard® WF zapewnia także wodoszczelną, olejoszczelną 
oraz antyzabrudzeniową ochronę. Trwale chroni porowate materiały i 
zapobiega głównym przyczynom niszczenia, takim jak zanieszczyszenia 
atmosferyczne, plamy tłuszczopochodne.... Powierzchnia zaimpregnowana
preparatem ProtectGuard® WF będzie łatwiejsza w konserwacji i 
będzie chroniona wraz z upływem czasu. Preparat ProtectGuard® WF
to środek impregnacyjny, który sprawia, że powierzchnia pozostaje 
przepuszczalna na powietrze i parę wodną. 

ZASTOSOWANIE

Preparat ProtectGuard® WF można nakładać na pionowe, poziome,
wewnętrzne i zewnątrzne powierzchnie. Można go stosować do zabez-
pieczania następujących porowatych i mało porowatych materiałów: 
wapienia, terakoty, płytek podłogowych, cegły, sztucznego kamienia, 
kamienia blue stone, betonu, stonowanego i niepolerowanego mar-
muru i granitu. Preparatu ProtectGuard® WF można używać w 
nowych  i odnawianych budowlach.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

•	 Organiczne spoiwo na bazie wody.

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

•	 Wzmacnia oryginalną barwę nadając “mokre” wykończenie.
•	 Ogranicza przenikanie wody oraz plam. 
•	 Zwiększa odporność na skutki cyklu zmarzania i rozmarzania.
•	 Pozwala podłożu oddychać.
•	 Gotowy do użycia.

ŚRODOWISKO

Produkt przyjazny dla środowiska: 
• Produkt na bazie wody.
• Bez rozpuszczalników ropopochodnych.
• Bezpieczny i nietoksyczny.
• Biodegradowalny> 60%*.
•  Lotne związki organiczne < 30 g/l*.

WODOSZCZELNY – OLEJOSZCZELNY – PREPARAT PRZECIWPOWSTAWANIU PLAM DO

ZABEZPIECZANIA POROWATYCH MATERIAŁÓW, NADAJĄCY “MOKRE””WYKOŃCZENIE 

1/2

CHRONI PRZED WODĄ, OLE-
JEM I ZABRUDZENIAMI

WZMACNIA BARWĘ

ODPORNY NA PROMIENIE UV

POZWALA PODŁOŻU ODDYCHAĆ

DO ŚCIAN I PODŁÓG             

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

KARTA TECHNICZNA
Kod Produktu: 2130

* Wyliczenia oparte na danych dla poszczególnych składowych.
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POJEMNIKI

2- i 5-litrowe.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia w 20 °C : Ciekły              
Wygląd  : Mleczny 
Zapach   : Charakterystyczny
pH   : 8 ± 0,5
Temperatura wrzenia [°C]         : 100 °C
Gęstość  : 1,01 ± 0,02
Rozpuszczalność w wodzie [jed./jed.]   : Całkowita

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
cementowego, nalotów cementowych lub wykwitów użyć
preparat Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement.

• Przepłukać ostrożnie i odczekać, aż powierzchnia będzie 
całkowicie wolna od wszelkich śladów po środku czyszczącym 
przed nałożeniem ProtectGuard® WF.

Nakładanie:
•	 Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem.
• Nie rozcieńczać ani nie mieszać z innymi produktami.
•	 Wykonać zawsze próbę na podłożu.
•	 Produkt nakładać w 2 warstwach. Przerwa między

nakładaniem powłók: 2 godziny.
•	 Nie nakładać nadmiernej ilości preparatu –usunąć nad-

mierną ilość przed zaschnięciem. 
•	 Czas suszenia: 24 godziny.
• Optymalna efektywność osiągana po 7 dniach.

NARZĘDZIA ROBOCZE

•	 Nakładać przy użyciu wałka lub pędzla.

KONSERWACJA

•	 Uporczywe zabrudzenie należy usunąć za pomocą czystej-
wody lub preparatu Guard Maintenance® Eco.

•	 Po zużyciu w wyniku deptania, zabezpieczenie i “mokre” 
wykończenie można przywrócić ponownie nakładając preparat
ProtectGuard® WF po zmyciu powierzchni.

WYDAJNOŚĆ

Wydajność zależy od porowatości podłoża. Poniższą wartość 
należy traktować jako ogólne wskazówki:

•	 Materiały porowate: 5 do 8 m² / litr
• Materiały mało porowate: 8 do 10 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: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym,

zamkniętym pojemniku.

ZALECENIA

•	 Wykonywać zawsze próbę na podłożu i zapoznać się z
normą francuską «DTU 59.3».

•	 Nowa formuła nie jest kompatybilna ze starą. Nie używać
mieszanki obu produktów wykonując te same roboty.

•	 Produkt może zwiększać śliskość, gdy podłoże jest mokre. 
• Nie stosować na mało porowatych materiałach bez próby. 
• Nie stosować na nieporowatych materiałach, wodoodpornych 

materiałach, polerowanych, krystalizowanych materiałach oraz 
ceramice.

• Nie nakładać na terakotę, która została już zaimpregnowana 
woskiem, olejem lnianym...  

• Nie nakładać na podłoże, które pozostaje w dłuższym lub 
stałym kontakcie z wodą.

• Jeśli nałożono za dużo produktu, mogą pojawić się żółte ślady. 
Ujednolicić powierzchnię za pomocą suchego wałka przed 
suszeniem. 

• W celu uzyskania najlepszych rezultatów, ważne jest, aby 
preparat ProtectGuard® WF  został wstrząśnięty przed użyciem, 
a temperatura podłoża wynosiłą między 10°C a 30°C.

•	 Nie stosować podczas deszczu lub przy wysokich temperatu-
rach powietrza. Temperatura powietrza pomiędzy 5°C a 30°C.

•	 Intensywność efektu wet-look zależy od natury materiału. 
•	 Preparat ProtectGuard® WF może zapewnić zróżnicowany

“mokry” efekt w zależności od jakości podłoża. Zawsze wykon-
ać próbę.

• Preparat ProtectGuard® WF nie chroni przed śladami opon na 
posadzkach. Aby usunąć takie ślady, używać preparat Guard 
Cleaner® Eco Soiled Floors

PRZEPISY BHP

•	 Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach
użytkowania, gdzie zapewniono odpowiednią wentylację, nie
trzeba stosować specjalnych 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 • FRANCJA          
Tel.: +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
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