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BESCHRIJVING

Guard Wash® is een hyper zelf-reiniger om vuil dat zich 
vastzet op bouwmaterialen tot in de diepte te reinigen (vuil 
veroorzaakt door vochtigheid, luchtvervuiling, bladeren 
enzovoort). 
De zelfreinigende, snelle en doeltreffende werking van 
Guard Wash® staat garant voor het schoonmaken van 
oppervlakten zonder dat afspoelen nodig is. Echter wordt 
het aangeraden om de betreffende oppervlakte af te spoe-
len om de reststoffen te verwijderen 24 uur na het aanbren-
gen van het product. 
Guard Wash® bevat  geen  kali, zoutzuur of fosfor zuur, 
zware metalen of organische oplosmiddelen.  
Guard Wash® is onschadelijk voor de behandelde minerale 
materialen en tast de kleur niet aan. 

GEBRUIK 

Guard Wash® is een universeel product, ideaal voor het 
behandelen van buiten muren, gevels, daken, balkons, 
fonteinen, vijvers, monumenten, omheiningen, terrassen, 
tuin plavuizen, tennisbanen …   
Kan aangebracht worden op allerlei materiaal als beton, 
natuursteen of gereconstitueerde steen, terracotta, 
tegels… In het bijzonder aangeraden voor pleisterlagen, 
zelfs geverfd en alle overige deklagen. 

CHEMISCHE AARD

• Waterachtige oplossing samengesteld uit opper-
vlakte actieve stoffen op plantaardige basis, alkalische 
vocht inbrengende stoffen, zuiver en natuurlijke 
etherische olie. 

VOORDELEN EIGENSCHAPPEN 

• Snelle werking in 1 laag en supersnelle werking in 2 
of 3 lagen.

• Hoog indringingsvermogen.
• Eenvoudig in gebruik.
• Zonder soda en zonder kali.
• Zonder organische oplosmiddelen.
• Zonder zoutzuur en zonder fosfor zuur.

VERPAKKING AANBEVELINGEN

Verpakking van 5 en 20 liter.

SNEL-REINIGER VOOR HET VERWIJDEREN VAN ALLERLEI 
SOORT VUIL OP BOUWMATERIAAL

Code: 1410
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TECHNISCHE BESCHRIJVING

 DRINGT DIEP NAAR 

 BINNEN WERKT SNEL, AFSPOELEN 
OVERBODIG 

 GESCHIKT VOOR GEBRUIK OP 
VLOEREN, GEVELS EN DAKEN 

 TAST NIET DE OPPERVLAKTE AAN 

 ONDER ZUUR EN ZONDER 
OPLOSMIDDEL

 VOOR BUITEN



TECHNISCHE GEGEVENS

Fysieke staat bij 20 °C   : Vloeibaar
Kleur     : Groen
Geur     : Kenmerkend 
pH     : 12.5
Ontbindingstemperatuur    : 100 °C
Densiteit    : 1.02 ± 0.01
Oplosbaarheid in water [vol/vol]  : Volledig
Vlampunt [°C]     : n.v.t.
COV      : < 1 g/l

TOEPASSING

• Guard Wash® is klaar voor gebruik, niet aanlengen.
• Als er veel mos aanwezig is op de te reinigen oppervlakte, 

moet men eerst het mos zoveel mogelijk weg-borstelen. 
• Voor het aanbrengen altijd eerst een proef uitvoeren op te 

reinigen oppervlakte.
• Spuiten tot verzadiging op een droge of iets vochtige opper-

vlakte. 
Aanbeveling:
• Oppervlakte vervuild + = 1 laag.
• Oppervlakte vervuild ++ = 2 lagen. Tussentijd 1uur.
• Oppervlakte vervuild +++ = 3 lagen. Tussentijd 1 uur.
• Op verticale oppervlakten, altijd aanbrengen van beneden 

naar boven toe. 
• Afspoelen is niet verplicht maar maakt het wel mogelijk om 

de laatste reststoffen te verwijderen. Bij afspoelen, 24uur 
wachten en dan een hogedruk reiniger gebruiken. 

• Voor het aanbrengen van verf of een ander beschermings-
product, moet de oppervlakte perfect afgespoeld en droog 
zijn (zie de technische beschrijving van het afwerkingspro-
duct). 

BENODIGD GEREEDSCHAP 

•  Aanbrengen met lage druk verstuiver zoals een tuinverstui-
ver bijvoorbeeld.

PREVENTIE

• Om te voorkomen dat opnieuw vuil verschijnt en om de 
oppervlakte duurzaam te beschermen na het reinigen en 
drogen, is het aangeraden een preventieve behandeling 
uit te voeren met een beschermingsproduct van de reeks 
ProtectGuard® of ImperGuard®.

VERBRUIK

De hieronder staande waarden worden ter indicatie gegeven:

• Oppervlakte vervuild+: 1L = 6 m²
• Oppervlakte vervuild++: 1L= 4 m²
• Oppervlakte vervuild+++: 1L= 3 m²

SCHOONMAKEN MATERIAAL 
 

• Het gebruikte gereedschap en de gebruikte uitrustingen on-
middellijk na gebruik schoonmaken met water. 

OPSLAG

• Opslaan op een droge plaats bij een temperatuur tussen 5°C 
en 30°C.

• Bewaren : 12 maanden vanaf de datum van vervaardiging in 
de ongeopende oorspronkelijke verpakking.

AANBEVELINGEN 

• Voor een perfect resultaat en een doeltreffende werking 
moet Guard Wash® absoluut gebruikt worden bij een tem-
peratuur op de te behandelende oppervlakte gelegen tussen 
5°C en 30°C.

• Niet aanbrengen als het regent of het kan gaan regenen in 
de 8 uur die hierop volgen. Bij hitte, aanbrengen tijdens de 
meest koele uren. De luchttemperatuur moet liggen tussen 
5°C en 30°C. 

• Niet verdunnen en niet mengen met een ander product. 
• Projecties op andere oppervlakten vermijden.
• Niet verstuiven op de omringende plantengroei of voedsel 

voor dieren. 
• Bescherming van de plantengroei : de mogelijke projecties op 

planten enzovoort afspoelen met water om aantasting van de 
natuur te voorkomen. 

• Milieubescherming en verpakking : De verpakking uitspoelen 
met helder water en afvoeren naar een recycling centrum, in 
de container voor plastic producten. Nooit de vuile verpak-
king in de natuur achterlaten.

GEZONDHEID / VEILIGHEID

• Adembescherming : Geen enkele uitrusting is nodig om de 
ademhaling te beschermen bij normale gebruiksvoorwaar-
den. In een besloten ruimte, is het aangeraden een masker 
te dragen. 

• Handbescherming : Latex handschoenen aandoen. 
• Huidbescherming : Het dragen van speciale kleding of 

beschermingskleding is niet nodig bij normale gebruiks-
voorwaarden.  

• Oogbescherming : Bij hoog risico voor projecties, moet men 
een beschermingsbril dragen. Ervoor zorgen dat men altijd 
een kraan o.i.d. in de buurt heeft om de ogen te kunnen 
spoelen in geval van nood.  

• In geval van inname : Niet laten overgeven, een arts of een 
specialist raadplegen en het etiket van het product laten 
zien. 

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

TECHNISCHE ASSISTENTIE 

GUARD INDUSTRIE
7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANKRIJK 
Tél: +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 gegevensblad is de uitkomst van onze ervaring 
met het product. De maatschappij Guard Industrie garandeert de kwaliteit van 
zijn producten maar wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand in 
geval de gebruiker de gebruiksaanbevelingen en –voorwaarden van voornoemde 
producten niet in acht neemt en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in het 
geval het product niet door gekwalificeerd personeel wordt aangebracht, in geval 
van gebruik van producten die niet compatibel zijn met de producten van de 
maatschappij Guard Industrie of in geval van slechte weersomstandigheden. Zie 
het veiligheidsgegevensblad voor aanvullende inlichtingen. 

Raadpleeg de laatste update van het technische gegevensblad dat 
beschikbaar is op onze website www.guardindustrie.com

Datum update : 19/01/2018
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