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PRODUCTBESCHRIJVING 

ProtectGuard® WF Premium zorgt voor een zeer intense wet 
look effect op minerale poreuze en weinig poreuze oppervlakken, 
dat wil zeggen dat het de tint van de oorspronkelijke kleur van de 
oppervlakken verdiept. 
ProtectGuard® WF Premium is slijtvast en geeft een langdurige 
wet look. 
ProtectGuard® WF Premium zorgt ook voor bescherming tegen 
water, olie en vlekken. Het beschermt ook permanent alle 
materialen en voorkomt de voornaamste oorzaken van degradatie 
zoals luchtvervuiling, vetvlekken... Het vertraagt de veroudering 
van de ondergrond en vergemakkelijkt het onderhoud ervan.  
ProtectGuard® WF Premium is een impregneermiddel. De 
ondergond blijft lucht -en waterdampdoorlatend. 

UTILISATION

ProtectGuard® WF Premium kan zowel binnen, buiten, verticaal 
als horizontaal worden gebruikt op poreuze of weinig poreuze 
materialen: kalksteen, tegels, terracotta, baksteen, natuurlijke en 
gereconstitueerde steen, blauwe steen, beton, marmer, graniet... 
ProtectGuard® WF Premium wordt gebruikt voor nieuwe 
projecten of renovaties.

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Mengsel van polysiloxaan. 

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN 

• Geeft een wet look die de kleur sterk verdiept. 
• Nieuwe technologie: gaat 3 keer zo lang mee. 
• Beperkt het binnendringen van water en vlekken. 
• Verbetert de weerstand tegen vries- en dooicyclus. 
• Laat het oppervlak ademen. 
• Kan opnieuw worden toegepast zonder 

afbijtwerkzaamheden. 
• Economisch: zeer hoog rendement. 
• Laag VOS-gehalte en ecologisch oplosmiddel. 
• Gebruiksklaar. 

VERPAKKING 

Aerosol van 400 ml en jerrycans van 2 en 5 kg. 

 VERDIEPT DE TINT VAN DE KLEUR 
 LANGDURIG EFFECT 
 BESCHERMING TEGEN WATER, 
OLIE EN VLEKKEN 
 ECONOMISCH, HOOG RENDEMENT 

 LAAT DE ONDERGROND ADEMEN 
 WORDT TOEGEPAST OP VLOEREN/ 
MUREN EN ALLE SOORTEN 
MATERIAAL 
 BINNEN EN BUITEN 

WATERAFSTOTEND, OLIE-AFSTOTEND EN VLEKAFSTOTEND 
MET EEN INTENSE WET LOOK 
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Economisch! 

tot 
35 m2/kg

EMISSIONS INTO INDOOR AIR*



TECHNISCHE INFORMATIE 
Fysieke staat bij 20°C   : Vloeistof 
Kleur      : Kleurloos 
Geur      : Eigenschap 
pH     : NA 
Vlampunt    : 40°C 
Kookpunt [°C]    : 180°C 
Dichtheid    : 1,03 ± 0,02 
Water oplosbaarheid [vol/vol    : Niet 
VOS     : < 160 g/l 

GEBRUIKSAANWIJZING 
Voorbereiding van de ondergrond: 

• Het product toepassen op een schoon, stof -en vetvrij en droog oppervlak 
(vochtgehalte minder dan 5 massaprocenten). 

• Bereid het oppervlak voor met een verdunning (50%) van Guard Remover® 
Eco Efflorescence & cement voorafgaand aan de behandeling. 

• In geval van vetvlekken, gebruik pure Guard Cleaner® Eco Soiled Floors. 
In geval van efflorescentie, cementslib of -sluiers, gebruik pure Guard 
Remover® Eco Efflorescence & cement. 

• Spoel grondig tot het oppervlak vrij is van alle sporen van het 
reinigingsmiddel en laat het goed drogen. 

Toepassing: 
• Schud de verpakking goed voor gebruik en gebruik het product in zuivere 

vorm: niet verdunnen of mengen met een ander product. 
• Voer een voorafgaande test uit op een klein oppervlak. 

FASE 1: AANBRENGEN 

• Breng een dunne laag aan en let erop dat u het 
product goed laat inwerken (het is niet nodig het 
gereedschap te veel te doordrenken, gebruik een 
kleine hoeveelheid van het product).  

• Het oppervlak niet overbelasten, het 
hele product moet in het oppervlak 
binnendringen. 

FASE 2: DROOGVEGEN 

• Droog en polijst het behandelde materiaal 
na 10 minuten zorgvuldig met een pluisvrije 
microvezeldoek. 

• Ga voor grote oppervlakken per zone te werk 
om te vermijden dat u op het product loopt 
tijdens het droogvegen. 

• Indien nodig een extra laag toepassen om de wet look te homogeniseren. 
• Beschermd drogen: 24 uur. 
• Optimale efficiëntie wordt verkregen na 7 dagen. 

GEREEDSCHAP
• Toepassing: verfroller met korte haren of kwast speciaal voor 

acrylvernis.   
• Essuyage: chiffon microfibre non pelucheux.

  

ONDERHOUD
• Onderhoud moet regelmatig worden uitgevoerd met schoon water of met 

behulp van een neutraal pH-reinigingsmiddel. 
• Pas onmiddellijk een nieuwe laag toe op het oppervlak zonder 

afbijtwerkzaamheden nadat u een traditionele reiniging heeft uitgevoerd 
om slijtage te voorkomen. 

VERBRUIK
Het verbruik is afhankelijk van de porositeit van het materiaal. De volgende 
waarden zijn ter informatie: 

• Poreuze materialen: 10 tot 20 m2/kg. 
• Weinig poreuze materialen: 20 tot 35 m2/kg. 

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP 
 

• Maak het gebruikte gereedschap en de gebruikte apparatuur onmiddellijk 
na gebruik schoon met White Spirit. 

BEWAARADVIES 
• Bewaren op een droge plaats bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C. 
• Houdbaarheid: 12 maanden na datum van productie in originele en 

ongeopende verpakking. 

ADVIES 
• Voer altijd een voorafgaande test uit om het gewenste effect te 

beoordelen en raadpleeg UTD 59.3. 
• Gebruik het product altijd in een geventileerde ruimte. Indien dit niet het 

geval is, draag dan een masker van het type ABEK. 
• Het product kan het risico op uitglijden verhogen wanneer de behandelde 

ondergrond nat is. 
• Niet geschikt voor niet-poreuze, waterbestendige, gekristalliseerde, 

keramische materialen en voor terracotta die vooraf behandeld zijn met 
lijnzaadolie, was of andere vettige stoffen. 

• Bescherm het materiaal dat niet door het product behandeld wordt. In 
geval van contact, onmiddellijk schoonmaken. 

• Voor een perfecte toepassing en een efficiënte bescherming moet het 
product altijd worden gebruikt als de temperatuur van de ondergonden 
tussen de 10°C en 30°C ligt. 

• Breng het product niet aan tijdens regenachtig weer of bij hoge 
temperaturen. De ideale luchttemperatuur ligt tussen 10°C en 30°C.  

• De intensiteit van de wet look varieert in functie van de aard van het 
materiaal en de kwaliteit van de voorbereiding van de ondergrond.  

• Het product kan ongelijkmatige kleuren benadrukken met betrekking tot 
de porositeit en de kwaliteit van het materiaal. 

• ProtectGuard® WF Premium beschermt niet tegen bandensporen, maar 
het is wel mogelijk om de sporen te reinigen met behulp van  Guard 
Cleaner® Eco Soiled Floors.  

• Niet toepassen op oppervlakken die permanent of langdurig in aanraking 
komen met water. 

GEZONDHEID/VEILIGHEID 
• Voor bescherming van de ademhaling: Draag een masker van het  

type ABEK. 
• Voor bescherming van de handen: Draag gefluoreerde rubberhandschoe-

nen. 
• Voor bescherming van de huid: Draag geschikte beschermende kleding. 
• Voor bescherming van de ogen: Draag een hermetische beschermende bril 

(ref. norm EN 166). 
• In geval van inslikken: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of 

specialist. 

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN 

TECHNISCHE ONDERSTEUNING 
GUARD INDUSTRIE 
7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL • FRANKRIJK 
Tel.: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89 

E-mail : info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com
Belangrijk: De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met het product. Guard Industrie garandeert de kwaliteit 
van haar producten, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen door de gebruiker van instructies en advies 
meegeleverd met de producten, waaronder, maar niet beperkt tot, verkeerd gebruik van producten, indien een product niet door 
gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap dat niet bestemd is voor de producten van Guard 
Industrie of bij slechte weersomstandigheden. Voor meer informatie, zie ons veiligheidsinformatieblad.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen of voor technische documenten, ga naar www.guardindustrie.com 
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