
PRODUCTBESCHRIJVING 

GTS® is een corrigerend en preventief product. Alle soor-
ten plastic en verf van het in de bouw gebruikte materiaal 
kan er makkelijk mee worden vernieuwd en beschermd.  
GTS® vernieuwt de oorspronkelijke kleur van alle soorten 
plastic en verf die door de tijd zijn vervaagd. Het zorgt 
ervoor dat het materiaal beschermd is tegen beton-, 
mortel- en plamuurspatten.
Dankzij de antikleefeigenschappen van GTS® wordt het 
algemeen onderhoud van materiaal dat in de bouw wordt 
gebruikt, vergemakkelijkt. 

GEBRUIK 

Het wordt gebruikt aan de achterkant van vrachtwagens, 
voor de laadcontainer, de kabelgoten, de spatlappen, de 
vangrails, enz. 
Ideaal voor gebruik op betonpompen, betoncentrales, 
bouwmaterieel, metalen bekistingen (niet-bekiste kanten), 
houten bekistingen... 

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Mengsel van polysiloxaan. 

VERPAKKING 

Spuitbus van 400 ml en 5 kg 

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* 

 GEEFT DE DOOR DE TIJD 
VERWEERDE KLEUR WEER EEN 
FRISSE LOOK 
 VERGEMAKKELIJKT HET 
REINIGEN VAN MATERIAAL 

 NIET-CORROSIEF 
 LANGDURIG EFFECT 
 WORDT GEBRUIKT VOOR 
PLASTIC EN VERF 
 MAKKELIJK EN SNEL IN GEBRUIK 

VERNIEUWER/BESCHERMER VOOR PLASTIC EN VERF 
VAN MATERIAAL DAT IN DE BOUW WORDT GEBRUIKT  

* Berekend op basis van de substantiedata. 

TECHNISCH INFORMATIEBLAD 
Productcode: 8300



GEBRUIKSAANWIJZING 

Voorbereiding van de ondergrond:
• Het product toepassen op een schoon, stof -en vetvrij 

en droog oppervlak (vochtgehalte minder dan 5 
massaprocenten). 

• Wanneer een reinigingsmiddel wordt gebruikt, spoel 
grondig af tot het oppervlak vrij is van alle sporen van 
het product en laat het goed drogen.

Toepassing:
•  Gebruik het product in zijn zuivere vorm: niet 

verdunnen of vermengen met andere producten. 
• Het is belangrijk eerst voorafgaande proeven uit te 

voeren. 

STAP 1: TOEPASSEN

• Zorg ervoor dat de ondergrond niet 
overbelast raakt.   

• Het gehele product moet in het 
oppervlak doordringen. 

STAP 2: AFVEGEN

• Veeg na 10 minuten de behandelde 
ondergrond met een stofvrije 
microvezeldoek af.

• Beschermd drogen: 12 uur. 

GEREEDSCHAP 

• Toepassing: Aërosol, lagedrukspuit met Viton afdichting 
bij een druk van 2 bar, kortharige rol of kwast voor 
acrylvernis. 

• Afvegen: met een stofvrije microvezeldoek.

    

RENDEMENT PER LITER 

Het verbruik is afhankelijk van het soort oppervlak. 
De onderstaande waarden worden alleen ter informatie 
gegeven: 
 30 tot 40 m2/liter.

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 
van 5°C tot 30°C 

• Houdbaarheid: 12 maanden vanaf de productiedatum 
in originele ongeopende verpakking. 

ADVIES 

• Gebruik het product altijd in een geventileerde 
ruimte. Indien dit niet het geval is, draag dan een 
masker van het type ABEK. 

• Voor perfect aanbrengen en een efficiënte 
bescherming mag GTS® enkel worden gebruikt als de 
temperatuur van de ondergronden 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 de 10°C 
en 30°C. 

GEZONDHEID/VEILIGHEID 

• Voor bescherming van de ademhaling: Draag een 
masker van het type ABEK. 

• Voor bescherming van de handen: Draag gefluoreerde 
rubberhandschoenen. 

• Voor bescherming van de huid: Draag geschikte 
beschermende kleding. 

• Voor bescherming van de ogen: Draag een hermetische 
beschermende bril (ref. norm EN 166). 

• Bij inslikken van het product: Niet proberen te 
braken. Raadpleeg een arts of specialist. 

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN 

TECHNISCHE ONDERSTEUNING 

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 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 

Laatste update: 19/01/2017 Geproduceerd in Frankrijk    


