
WAT IS GUARD? 

BLUEWOLF GUARD Nano-Protection Spray biedt snelle en 

gemakkelijke bescherming aan het oppervlak door middel 

van een spray. Dit product is geschikt voor alle soorten op-

pervlakten zoals hout, schilderwerk, kunststof, laminaat en 

glas en verwijdert ook vingerafdrukken waardoor het een 

perfect product is voor showroomartikelen. Spray op het 

oppervlak en poets op met een doek zonder de bestaande 

glansniveaus te veranderen. Geeft een zijdezacht gevoel 

aan het oppervlak. De hybride watergedragen formulering 

van de BLUEWOLF GUARD Nano-Protection Spray zorgt 

voor een snelle droging, wat betekent dat het kan worden 

overgeschilderd zonder vervorming of verlies van hechting. 

Verkrijgbaar in 1 liter met spraydop.  

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Op elk vast oppervlak met alle soorten ondergrond. Kan 

toegepast worden op alle soorten verf, lakken, laminaat en  

glas. Ook geschikt voor op kunststof of metalen. Dit pro-

duct verandert de glans van het te beschermen item niet, 

bijvoorbeeld doodmatte lakken blijven mat en wet-look 

coatings blijven hun glans voor 100% behouden.  

 

WIJZE VAN GEBRUIK 

Gebruikstemperatuur niet lager dan + 10 ° C. Goed schud-

den voor gebruik. Spray het op het oppervlak en poets op 

met een schone doek. Droogt in seconden en is een veilige 

hybride watergedragen coating die kan reinigen, onderhou-

den en beschermen. In tegenstelling tot producten op sili-

conenbasis kan het op elk moment worden overgespoten 

met elk product, zonder verlies van hechting of vervorming 

van de lakfilm.  

 
 
OPSLAG  

Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats. Vorstvrij 

bewaren.  

• Snel en makkelijk; spray & wipe 

• Legt een klein laagje op oppervlak 

• Milieuvriendelijk  

• Snel drogend 

• Eenvoudig aan te brengen  
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WIE IS BLUEWOLF? 

BLUEWOLF is niet zomaar een coatings produ-

cent - met meer dan 55 jaar ervaring in de 

industriële houtfinish & colourants industrie 

zijn de oprichters volledig gefocust op het 

ontwerpen en leveren van de ultieme perfor-

mance coatings. Als het niet voldoet aan onze 

strenge normen - zal het niet voldoen aan de 

jouwe.   

Gun je meubel, vloer of trap alleen het aller-

beste,………  gun het BlueWolf. 

Neem contact op met ons 

Technical Support Team voor 

technische ondersteuning.  


