Väliaikainen suojamuovi keraamisille,
pinnoitetuille, PVC- ja lasipinnoille.
Levitä 1 kerros maalipensselillä tai telalla.

VAIHE 1: levitä OMNIGUARD BRUSH

VAIHE 2: irroita kalvo

TUOTEKUVAUS

OMNIGUARD
BRUSH
on
vesiohenteinen,
käyttövalmis
neste,
joka
perustuu
erikoispolymeeridispersioon. Tuote levitetään tasaisella maalipensselillä tai telalla ja se kuivuu
irrotettavaksi kalvoksi. Kalvo suojaa lakattuja/PVC/maalattuja pintoja vahingoilta, joita voi sattua
rakennustyön aikana ja suojaa myös erilaisia pintoja tehtaissa ja teollisuudessa. OMNIGUARD
BRUSH suojamuovi suojaa pintoja yli 12 kuukauden ajan. Se on helppo irrottaa eikä jätä jäämiä.
Tuote soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön.
Huom! Älä käytä OMNIGUARD BRUSH:ia huokoisilla pinnoilla, kuten betonissa.

HYÖDYT

» Säästää rahaa: täydellinen ja tehokas suoja kipinöiden, puhdistusaineiden ja hiekkapuhalluksen
aiheuttamia vaurioita vastaan
» Säästää aikaa: helppo levittää maalipensselillä tai telalla
» Vesipohjainen;
» Sekä sisä- että ulkokäyttöön; lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön;
» OMNIGUARD BRUSH suojamuovi ei irtoa tuulessa
» Sopii myös pinnoille, joille nauhat harvoin tarttuvat.

LEVITYS

Ennen levityksen aloittamista:
» Testaa tuotetta pienelle alueelle maalipensselillä; poista 3 päivän kuluttua ja arvioi.
» Sekoita OMNIGUARD BRUSH (älä lisää liuotteita tai vettä)
Levitys:
» Vähimmäisvaatimus: T: > 5°C ; kuiva pinta; älä levitä sateella;
» Levitä: maalipensselillä tai telalla;
» Minimimenekki: 0,5 kg/m² per kerros;

Pag. 1/2

» Lämpötilasta, kosteudesta, tuuletuksesta ja kerroksen paksuudesta riippuen kuivumisaika on 448h, jonka aikana kalvo ei saa joutua kosketuksiin sateen tai veden kanssa eikä alle 5°C.
» Sisätiloissa: varmista riittävä ilmanvaihto, jos rakennuksessa on korkea kosteustaso;
» Puhdistukseen: heti käytön jälkeen vedellä;
» Irrota OMNIGUARD BRUSH suojamuovi, kun suojausta ei enää tarvita.

TEKNISET TIEDOT

» Ulkonäkö: sininen pasta; sininen suojamuovi kuivumisen jälkeen;
» Suuntaa-antava kulutus: 0,6 kg/m²
» Tiheys : +/- 1 kg / L;
» Säänkestävä: 4-48 h (riippuen olosuhteista)
» Säilytys: 5 – 20 °C; pidä poissa suorasta auringonvalosta;
» Säilyvyys: 12 kk valmistuspäivämäärästä, kun säilytetään avaamattomana
alkuperäispakkauksessa;

PAKKAUS

TURVALLISUUS
EXTRA

» 2 kg astia; lavalla 105 x 2 kg
» 6,5 kg astia; lavalla 75 x 6,5 kg

Lue käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä.
» Ota yhteyttä, jos haluat lisää tietoa OMNIGUARD BRUSH-tuotteesta.
» HEVADEX ei voida pitää vastuussa vahingoista, joita sattuu pinnoille, jotka on suojattua tuotteella
OMNIGUARD BRUSH.

Päiväys: 08/10/2017

Kaikki informaatio on annettu hyvässä tarkoituksessa ilman erillistä takuuta. Tuotteen käyttö ja levitys ovat ulkopuolella tehtaan valvonnan ja siksi vastuu käytöstä on
asiakkaalla/urakoitsijalla. Jos epäilet tartuntaa tee ensin koealue. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tuotteet valmistetaan aina noudattaen
erillistä laadunvalvontaa. Hevadex bvba varaa oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Käyttäjän tulee aina varmistaa tuotteen oikea käyttö viimeisimmästä teknisestä
tiedotteesta. (8.9.2017; versio 1 PR)
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