
OMSCHRIJVING

Guard Wash® Express is een geconcentreerd product met 
krachtige actieve ingredienten, die een onmiddellijke en diepe 
reiniging van binnendringende vuil op bouwmaterialen mogelijk 
maakt (vuil in verband met vocht, luchtverontreiniging, sporen 
van bladeren, enz.). 

De zelfreinigende, snelle en krachtige werking van Guard Wash® 
Express reinigt vervuilde oppervlakken zonder verplichting 
van naspoelen. Het oorspronkelijke uiterlijk van de materialen 
wordt hersteld in minder dan een uur, zonder dat de kleur of 
de mechanische eigenschappen ervan verslechteren. Om alle 
resten te verwijderen, kan het spoelen echter 45 minuten na 
het aanbrengen van het product worden uitgevoerd. 

Guard Wash® Express is ook het ideale product om grijze 
verkleuring van hout te verwijderen.

GEBRUIK 

Guard Wash® Express is een ideaal universeel product voor 
de behandeling van buitenmuren, gevels, weerbeplanting, 
daken, balkons, fonteinen, zwembaden, monumenten, hekken, 
terrassen, tuinbestrating, bestrating, tennisbanen, enz. Het kan 
worden gebruikt op alle materialen zoals beton, vezelcement, 
natuurlijke of gereconstitueerde steen, terracotta, tegels, 
PVC, hout, enz. Bijzonder aanbevolen voor coatings, zelfs verf 
en alle soorten coatings.

CHEMISCHE AARD

• Op water gebaseerde oplossing bestaande uit 
oppervlakte actieve stoffen, alkalische bevochtigers en 
zuivere, natuurlijke etherische olie.

VOORDELEN EN KENMERKEN

• Directe actie en supersnel met slechts 1 applicatie. 
• Diepgaande reiniging en reiniging zonder spoelen. 
• Kan op een breed scala aan materialen worden 

gebruikt. 
• Beschadigt niet de minerale materialen, zelfs glas 

niet. 
• Weinig geur. 
• Snel en gemakkelijk te gebruiken.
• Natriumhydroxide en kaliumvrij.

VERPAKKING

Beschikbaar in 5ltr  en 20ltr verpakkingen.

 ZELFREINIGEND, ZONDER 
VERPLICHTING VAN NASPOELEN
 REAGEERT SUPER SNEL, DIRECTE 
ACTIE
 TAST NIET DE OPPERVLAKTE AAN

 MULTIFUNCTIONEEL, KAN 
WORDEN GEBRUIKT OP VLOEREN, 
GEVELS EN DAKEN
 BEVAT WEINIG GEUR
 VOOR BUITEN

KRACHTIGE SNELSTELLENDE GECONCENTREERDE REINIGER OM 
ALLE SOORTEN VUIL TE VERWIJDEREN
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TECHNISCHE GEGEVENS 

Fysische toestand bij 20 ° C            : Vloeibaar 
Kleur           : Lichtgeel 
Geur            : Bloemachtig 
pH           : 13 
Kookpunt [° C]           : 100 ° C 
Dichtheid           : 1.16 ± 0.01 
Wateroplosbaarheid [vol / vol]           : Totaal 
Vlampunt [° C]            : Niet van toepassing 
COV           : <1 g / l

TOEPASSING

• Guard Wash® Express is een geconcentreerd product; 
Verdun tot 1 deel product tot 2 delen water voor 
normale reiniging. Gebruik het product onverdund voor 
meer uitdagende schoonmaakwerkzaamheden. 

• Als het oppervlak zwaar bedekt is met micro-
organismen, borstel het dan voor het aanbrengen van 
het product en breng dan specifieke Guard Anti-M® 24 
aan. 

• Test altijd eerst het materiaal voor gebruik. 
• Spuit 1 laag op droog of licht vochtig materiaal.

Verdunningsaanbevelingen:
•  Vuil oppervlak = 1 L product op 2 L water.
•  Zeer vuil oppervlak = 1 L product op 1 L water.
•  Zeer vuile ondergrond = onverdund product.
• Op verticale oppervlakken. altijd toepassen van onder 

naar boven. 
• Spoelen is niet vereist, maar verwijdert het laatste 

residu. Als u spoelt, wacht dan 20 tot 45 minuten en 
gebruik een waterstraal of hogedrukreiniger. 

• Voorafgaand aan het overschilderen of aanbrengen 
van een beschermend product, moet het materiaal 
volledig worden afgespoeld en droog zijn (zie het 
eindproductblad).

TOEPASSINGSGEREEDSCHAP

• Breng aan met een lagedruksproeier van het tuintype of 
met het losse spuitpistool Guard® Jet.

  

PREVENTIE

• Om te voorkomen dat opnieuw vuil verschijnt en om de 
oppervlakte duurzaam te beschermen na het reinigen en 
drogen, is het aangeraden een preventieve behandeling 
uit te voeren met een beschermingsproduct van de reeks  
ProtectGuard® of ImperGuard®.

VERBRUIK 

De volgende waarden worden ter informatie gegeven:

3 - 6 m2 / liter.

REINIGING VAN APPARATUUR
 

• Reinig de gereedschappen en apparatuur die met water 
worden gebruikt onmiddellijk na gebruik.

OPSLAG 

• Bewaar in de originele verpakking op een droge plaats 
uit de buurt van direct zonlicht bij een temperatuur 
tussen 5 ° C en 25 ° C. 

• Opslag: 12 maanden vanaf productiedatum, in originele 
verpakking ongeopend.

AANBEVELINGEN

• Voor een perfecte toepassing en effectieve actie moet 
Guard Wash® Express worden gebruikt wanneer de 
temperatuur van de elementen tussen 5 ° C en 25 ° 
C ligt. 

• Niet aanbrengen als het regent of als er regengevaar 
dreigt. Als het weer extreem heet is, breng het dan 
aan op de koelere uren van de dag. Luchttemperatuur 
tussen 5 ° C en 25 ° C. 

• Guard Wash® Express kan kwetsbare materialen of 
lichte legeringen veranderen. Voer altijd vooraf een 
test uit. 

• Niet mengen met een ander product (gevaar voor 
vrijkomen van giftig gas). 

• Vermijd onnodige spatten op gebieden die niet worden 
behandeld (risico van wijzigingen). 

• Spuit niet op de omringende vegetatie of nieuwe 
dierenvoeding. 

• Bescherming van de vegetatie: spatten van het product 
op planten spoelen om schade aan de natuurlijke wereld 
te voorkomen. 

• Bescherming van het milieu en de verpakking: spoel de 
verpakking af met schoon water en voer deze af in de 
plastic afvalbak van het recyclingcentrum. Gooi nooit 
een vuile verpakking in de omgeving.

GEZONDHEID / VEILIGHEID 

• Ademhalingsbescherming: Geen ademhalingsapparatuur 
nodig onder normale gebruiksomstandigheden, mits er 
voldoende ventilatie is. Gassen, dampen of spuitbussen 
mogen niet worden ingeademd. 

• Handbescherming: draag afgedichte handschoenen van 
nitrietrubber. 

• Bescherming van de huid: laarzen voor beschermende 
kleding (bescherming en voorschoot). 

• Oogbescherming: Anti-spetter-bril of CE-gemarkeerd 
gelaatsscherm. 

• Bij inslikken: Geen braken opwekken. Neem contact op 
met een arts of specialist.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

TECHNISCHE BIJSTAND
GUARD INDUSTRIE

7 Rue Gutenberg, 93100 MONTREUIL, FRANCE 
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 ervaring met het product. Guard Industrie 
garandeert de kwaliteit van haar producten, maar wijst nadrukkelijk alle aansprakelijkheid af in het geval 
dat de gebruiker nalaat de aanbevelingen en voorwaarden voor het gebruik van de genoemde producten te 
respecteren, vooral maar niet uitsluitend in geval van verkeerde toepassing, toepassing door ongeschoold 
personeel, gebruik van producten die niet compatibel zijn met de producten van het bedrijf of slechte 
weersomstandigheden. Zie veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

Zie de meest recente update van onze technische fiche beschikbaar op onze 
website www.guardindustrie.com

Datum bijgewerkt: 19/01/2018 
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