
PREMIUM

BESCHRIJVING

GTR® Premium is een afbijtmiddel van de nieuwe generatie 
ontworpen om te voldoen aan de nieuwe vigerende regelgevin-
gen. 
GTR® Premium is bijzonder doeltreffend om sporen van beton, 
cement en ontkisting of opslag olie te verwijderen. 
GTR® Premium is minder agressief dan de andere producten op 
basis van citroenzuur, chloorzuur en fosforzuur beschikbaar op de 
markt wat de veiligheid tijdens zijn gebruik ten goede komt. Dit 
product is ontwikkeld om te voldoen aan de verschillende eisen 
van de vakmensen op het vlak van doeltreffendheid, veiligheid, 
aanbrengen en impact op het milieu. 

GEBRUIK

Ideaal voor het onderhoud van Openbare Werken materiaal : 
metalen strips, houten bekisting, betonbakken, stutten, betoncen-
trales, draaiende bakken enzovoort.

CHEMISCHE AARD

•	  Formulering op basis van organische moleculen.

VOORDELEN EIGENSCHAPPEN 

•	 Krachtig afbijtmiddel, hogere doeltreffendheid dan de 
gevaarlijke zuurhoudende middelen.

•	 Kan toegepast worden op alle onderlagen zonder 
aanzienlijk impact (metaal, glas, rubber, verf enzovoort).

•	 Tast niet de verstuivers aan.
•	 Niet vluchtig.
•	 Niet ontvlambaar.

MILIEU 

Niet schadelijk voor het milieu en ecologisch:
•	 Zonder chloorzuur, fosforzuur, zwavelzuur. 
•	 Niet giftig.
•	 COV < 1 g/l*.
•	 Voor meer dan 95% biologisch afbreekbaar na 28 

dagen*.
•	 Zonder CMR (kankerverwekkend, mutageen en giftig 

voor de voortplanting) als methoxy- azijnzuur.

VERPAKKING AANBEVELINGEN

Bussen van 25 Kg, vaten van 230 Kg, tanks van 1000 Kg.

 TOP PERFORMANCE 
DOELTREFFENDHEID 

 BIOLOGISCH AFBREEKBAAR

 TAST HET MATERIAAL NIET AAN

 BESCHERMT DE VEILIGHEID VAN DE 
GEBRUIKER 

BETON AFBIJTMIDDEL EN ONTVETTER VOOR 
OPENBARE WERKEN MATERIAAL

Code: 8151
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TECHNISCHE BESCHRIJVING

* Berekend volgens de gegevens van de stoffen.

GEGARANDEERD 

ZONDER CMR



TECHNISCHE GEGEVENS

Fysieke staat bij 20 °C   : Vloeibaar
Kleur     : Lichtgeel
Geur     : Zachte zeegeur
pH     : 2.5 ± 0.5
Densiteit    : 1.13 ± 0.02
Oplosbaarheid in water [vol/vol]  : Totaal
Vlampunt [°C]    : Niet van toepassing 

TOEPASSING

•	 Het is absoluut noodzakelijk om vooraf tests uit te voeren 
en om persoonlijke veiligheidsuitrustingen te dragen. 

•	 Het product zuiver gebruiken : niet verdunnen en ook 
niet mengen met andere producten. 

•	 Het product homogeen 1 tot 2 keer verstuiven naar ge-
lang de dikte van de verontreiniging, met behulp van een 
lage druk verstuiver. Wachttijd tussen 2 verstuivingen: 
minimaal 15 minuten. 

•	 Het product 30 minuten tot aan meerdere uren laten 
intrekken. 

•	 De behandelde oppervlakte bij voorkeur schoonspoelen 
met een hoge druk reiniger. 

BENODIGD GEREEDSCHAP 

•	 Aanbrengen met een lage druk verstuiver.

VERBRUIK

De hieronder gegeven waarden worden ter indicatie gegeven: 

6 tot 8 m2 / Kg

SCHOONMAKEN MATERIAAL 
 

•	 Het gereedschap en de uitrustingen schoonmaken met 
water onmiddellijk na gebruik.

OPSLAG

•	 Opslaan op een droge plaats bij een temperatuur tussen 
5°C en 30°C (reversibel product in geval van vorst).

•	 Bewaren: 24 maanden vanaf de datum van vervaardiging in 
de ongeopende oorspronkelijke verpakking.

AANBEVELINGEN 

•	 Niet verdunnen en niet mengen met andere stoffen.
•	 Voor een perfecte toepassing, moet het product 

absoluut gebruikt worden bij een temperatuur van de 
omgevingslucht en de onderlaag tussen 5°C en 30°C.

•	 Niet aanbrengen als het hard regent of als het zeer warm 
is. 

GEZONDHEID / VEILIGHEID

•	 Adembescherming: Geen enkele beschermingsuitrusting 
is vereist bij normale gebruiksvoorwaarden. 

•	 Handbescherming : Handschoenen aandoen die bestand 
zijn tegen chemische producten (neopreen, PVC...).

•	 Huidbescherming: Kleding met lange mouwen dragen om 
de huid te beschermen. 

•	 Oogbescherming: Een veiligheidsbril dragen. 
•	 In geval van inname: Niet laten overgeven. Een arts raad-

plegen of een specialist. 

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

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 : 30/09/2015
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