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TECHNISCHE BESCHRIJVING 

OMSCHRIJVING

Guard Remover® Eco Efflorescence & cement is een 
afbijtmiddel dat snel mortel- of betonresten verwijdert 
evenals kalkresten en uitbloeiingen. 
Dit ultramoderne product is minder agressief dan de andere 
producten beschikbaar op de markt (is niet geklasseerd 
of gelabeld als corrosief of irriterend wat het risico voor 
ongevallen tijdens het gebruik sterk terugbrengt).
Dit product is ontwikkeld om te voldoen aan de 
verschillende eisen van de gebruikers op het vlak van 
veiligheid, doeltreffendheid, milieuvriendelijkheid en 
inachtneming van de behandelde oppervlakken.
Guard Remover® Eco Efflorescence & cement heeft geen 
neutraliseringstoepassing nodig na het spoelen met water. 

GEBRUIK

Ideaal voor het reinigen van vloeren en muren van beton, 
natuursteen of gereconstitueerde steen, terracotta, 
tegels… binnen en buiten.

CHEMISCHE AARD

•  Formule op basis van organische moleculen.

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

• Krachtige verwijderaar met snelle uitwerking.
• Eenvoudig en snel te gebruiken.
• Hoeft niet geneutraliseerd te worden na het spoelen.
• Niet corrosief en niet irriterend.
• Klaar voor gebruik.

MILIEU

Neemt het milieu in acht en is ecologisch:
• Product op waterbasis.
• Niet gevaarlijk en niet giftig.
• Voor 70% biologisch afbreekbaar na 28 dagen.
• COV < 1 g/l*.

VERPAKKING

Verpakking in 2, 5 en 20 liter.

 VERWIJDERT BETONMELK, 
UITBLOEIINGEN EN KALKRESTEN 

 GEPATENTEERD PRODUCT 

 SNELLE UITWERKING

 NIET CORROSIEF / NIET IRRITEREND 

 BINNEN EN BUITEN

REINIGINGSMIDDEL/AFBIJTMIDDEL CEMENTMELK EN UITBLOEIINGEN 
BIOLOGISCH AFBREEKBAAR ZONDER NEUTRALISERING

* Berekend volgens de gegevens van de stoffen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Aggregatietoestand bij 20 °C : Vloeibaar
Kleur    : Kleurloos / licht geel
Geur    : Citroen
pH    : < 2
Densiteit   : 1.05 ± 0.05
Oplosbaar in water [vol/vol] : Volledig
Vlampunt [°C]   : n.v.t.

TOEPASSING

• De verpakking goed schudden voor gebruik en het 
product onaangelengd toepassen. 

• Een proef uitvoeren op een klein stukje van 
het betreffende oppervlak.

• Aanbrengen op het te reinigen oppervlak.
• Het product maximaal 5 minuten laten intrekken.
• Het product niet laten opdrogen voordat men het 

gaat spoelen met water.
• Overvloedig het volledige oppervlak spoelen met 

een hoge druk reiniger als de te verwijderen resten 
zijn opgelost. Is dit niet mogelijk, dan afborstelen 
met een borstel met harde haren en schoonspuiten 
met een waterstraal tijdens het borstelen. 

BENODIGD GEREEDSCHAP

• Aanbrengen met een lage druk spuit van het type 
tuinspuit, met een handmatige spray of met een 
borstel.

PREVENTIE

• Om vervuiling te voorkomen na het reinigen en 
opdrogen van de ondergrond, is het aangeraden een 
preventieve behandeling aan te brengen met een be-
schermingsproduct van de reeks ProtectGuard® of 
met ImperGuard®.

VERBRUIK

De hieronder staande waarden worden ter indicatie gegeven: 
3 tot 6 m2 / liter

SCHOONMAKEN MATERIAAL 
 

• Het gebruikte gereedschap en de gebruikte uitrus-
tingen onmiddellijk na gebruik schoonmaken met 
water.

OPSLAG

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

• Bewaren : 48 maanden vanaf de datum van vervaar-
diging in de ongeopende oorspronkelijke verpak-
king.

AANBEVELINGEN

• Niet met andere stoffen mengen en in het bijzon-
der bleekwater (gevaar voor ontwikkeling van giftig 
chloorgas).

• Bij gebruik binnen, het product aanbrengen in een 
naar behoren geventileerde ruimte. 

• De oppervlakken van metaal (aluminium, zink, tin, 
koper, lichte legeringen...) en glas beschermen.

• Bij gebruik op beton of gereconstitueerde 
stenen, het product op zijn minst 3 minuten 
laten intrekken (het kan zijn dat het product gra-
nulaten op de oppervlakte achterlaat. Altijd vooraf 
een proef uitvoeren).

• Voor een perfecte toepassing moet het product ge-
bruikt worden op een ondergrond waarvan de tem-
peratuur ligt tussen 5°C en 30°C.

• Niet aanbrengen als het regent of heel warm is. 
• De luchttemperatuur moet liggen tussen 5°C en 

30°C.

GEZONDHEID / VEILIGHEID

• Ademhalingsbescherming: : Geen enkele uitrusting is 
nodig om de ademhaling te beschermen bij normale 
gebruiksvoorwaarden.

• Bescherming van de handen: Beschermingshand-
schoenen voor chemische middelen dragen. 

• Bescherming van de huid: Hermetische werkkleding 
dragen. 

• Bescherming van de ogen: Bij hoog risico voor pro-
jecties, moet men een beschermingsbril dragen.

• Innemen : Niet laten overgeven. Contact opnemen 
met een arts of een specialist. 

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN

TECHNISCHE HULP

GUARD INDUSTRIE
7 rue Gutenberg • 93100 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 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 n eemt 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 be-
schikbaar is op onze website www.guardindustrie.com
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