
BESCHRIJVING

GTN® Premium is een curatief en preventief product dat meer 
geconcentreerd is in actieve ingrediënten dan conventionele 
GTN® (30% meer). Het beschermt en reinigt apparatuur veel 
sneller en efficiënter tegen betonafzettingen. 
GTN® Premium lost lang bestaande beton afzettingen op, laag na 
laag, via een dagelijkse toepassing. Moet aangebracht worden aan 
het eind van de dag op vastgekoekte betonresten en zal tijdens 
de nacht de afzettingen langzaam aan losweken. 
Dankzij zijn beschermingseigenschappen zal GTN® Premium het 
vastkoeken van beton op het materiaal voorkomen en aldus het 
onderhoud vereenvoudigen. Het product maakt het dus mogelijk 
om de levensduur van het materiaal te verlengen. 
GTN® Premium is veel minder gevaarlijk dan de andere producten 
beschikbaar op de markt aangezien hij geen producten afkomstig 
van petrochemie bevat noch zware metalen en omdat hij niet als 
corrosief geklasseerd is. Kan aangebracht worden op alle moge-
lijke onderlagen zonder het materiaal aan te tasten (metaal, verf 
enzovoort). 

GEBRUIK

Ideaal voor de bescherming en het onderhoud van bouwmate-
riaal: betonmolens, gietvormen enzovoort.

CHEMISCHE AARD

• Mengsel van 100% plantaardige grondstoffen waarvan 91% 
uit de recycling van vethoudende stoffen van de 2e gene-
ratie komt.

1. Vegetable production 2. Alimentary recovery 

3. Treatment and transformation 4. Marketing of GTN

 1. Plantaardige productie   2. Voedingsterugwinning 

 4. GTN commercialisering   3. Behandeling en omzetting  

 MINDER BETON AFZETTINGEN 
 LOST DE BETON EN MORTEL 
AFZETTINGEN OP 
 NIET CORROSIEF – NIET 
IRRITEREND 
 TAST HET MATERIAAL NIET AAN 

EN BEHOEDT DE VEILIGHEID VAN 
DE GEBRUIKER 
 BIOLOGISCH AFBREEKBAAR 
 OP BASIS VAN 100% 
GERECYCLEERDE PLANTAARDIGE 
STOFFEN

ANTI-KLEEF EN REINIGENDE BESCHERMINGSOLIE 
VOOR BETONMOLENS 

PREMIUM

* Calculation based on the components’ data.

TECHNISCHE BESCHRIJVING
Code: 8200

+ 30% ACTIEF INGREDIËNT

=

3 KEER EFFECTIEVER



VOORDELEN EIGENSCHAPPEN 

• Voordelen en eigenschappen Versterkt profiel veiligheid 
operator

• Milieuvriendelijk
• Snel en eenvoudig in gebruik. 

MILIEU 

Milieuvriendelijk en ecologisch:
• Niet giftig, niet corrosief en niet irriterend.
• Bevat geen PCB of CMR.
• 100% plantaardige oorsprong waarvan 91% gerecycleerd.
• COV < 1 g/l*.
• Voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar na 28 dagen, 

test OCDE 301 B

VERPAKKING AANBEVELINGEN

Vaten van 200L of tanks van 1000L.

TECHNISCHE GEGEVENS

Fysieke staat bij 20 °C : Vloeibaar
Kleur : Amberkleurig
Geur : Karakteristiek
pH : Niet van toepassing
Viscositeit bij 20°C [mPa.s] : 25
Densiteit : 0,93 ± 0.02
Oplosbaarheid in water [vol/vol] : Niet oplosbaar
Vlampunt [°C] : Niet van toepassing

TOEPASSING

• Het is absoluut noodzakelijk om vooraf tests uit te voeren. 
• Het product zuiver gebruiken: niet verdunnen en niet 

mengen met andere producten. 
• In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat als men teveel 

van het product gebruikt, er lucht ontstaat in het beton. 
Het product homogeen aanbrengen. 

CURATIEF:
• Het product verstuiven aan het eind van de werkdag. De 

olie moet te verwijderen betonresten helemaal bedek-
ken. 

• Intrektijd: op zijn minst 12 uur. 
• De behandelde oppervlakte schoonspoelen met een hoge 

druk reiniger of een straal water. Alle olie verwijderen 
voordat men een nieuw laagje aanbrengt. 

• Deze handeling herhalen totdat alle betonresten zijn verd-
wenen

PREVENTIEF:
• Het product aan het eind van iedere werkdag verstuiven 

om te voorkomen dat beton achterblijft en om aldus de 
betonmolen schoon en in goede staat te houden. 

• Het product mag ook in de loop van de dag aangebracht 
worden. 

BENODIGD GEREEDSCHAP 

• Aanbrengen met behulp van een lage druk verstuiver.

VERBRUIK

De olie moet de te verwijderen betonresten bedekken. 
Ter indicatie en gemiddeld:  
30 tot 40 m2 / liter.

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 perfecte toepassing en een optimale bescher-
ming, moet GTN® Premium gebruikt worden als de tem-
peratuur van de onderlaag en de lucht hoger is dan à 
0°C.

• In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat als men te 
veel van het product gebruikt, er lucht ontstaat in het 
beton. 

• GTN® Premium stolt bij lage temperaturen (< -7°C).

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. 

PROFESSIONEEL PRODUCT

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
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