FOLHA DE DADOS TÉCNICOS
Código do produto: 2143

ECO
MARBLE & GRANITE

REPELENTE DE ÁGUA, ÓLEO E ANTI COLORAÇÃO
PROTEGENDO MÁRMORE, GRANITO E MATERIAIS COM BAIXA
OU MUITO BAIXA POROSIDADE
PROTEGE CONTRA ÁGUA,
COLORAÇÃO E ÓLEO
RESISTENTE À ABRASÃO
NÃO MUDA DE COR
INTERIOR E EXTERIOR
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

À BASE DE ÁGUA, SEM SOLVENTE
E EM CONFORMIDADE PARA
CONTATO COM COMIDA
NÃO FORMA PELÍCULA, DEIXA
RESPIRAR A SUPERFICIE
RESISTENTE A UV E GELO
NATUREZA QUIMICA

ProtectGuard® MG Eco é um produto projetado para proteger
substratos de baixa e muito baixa porosidade. Previne a penetração de
água, óleo, gordura, ácidos fracos (sumo de fruta, ketchup, etc.), bem
como todos os tipos de sujidade.
ProtectGuard® MG Eco é um produto à base de água de nova geração
que é significativamente menos perigoso do que outros produtos
disponíveis no mercado. Na verdade, não é classificado como corrosivo
ou irritante.
ProtectGuard® MG Eco é um produto de impregnação e não forma
película: os materiais tratados permanecem permeáveis ao
 ar e ao vapor
de água.
ProtectGuard® MG Eco é incolor e não altera a aparência ou composição
do material tratado. Além disso, é resistente aos raios UV e não descora
com a idade.

•

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UTILIZAÇÃO

750 ml, 2lt e 5litros.

Económico!

até
20 m2/L
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Eficaz por mais de 10 anos.
Protege contra a água e líquidos oleosos.
Anti-manchas e anti-sujidade.
Conformidade com os alimentos na UE **.
Limita o crescimento de musgos e líquenes na superfície.
Evita a deterioração resultante do ciclo de congelamento e descongelamento.
Não forma pelicula, deixa a superfície respirar.
Custo-benefício, uma pequena quantidade de produto é suficiente para proteger uma grande superfície.
Resistente aos raios UV, não descora.
Resistente à abrasão.
Pronto para usar, fácil de usar.
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** De acordo com o regulamento CE
n°.10/2011, referente a materiais destinados a entrar em contato com alimentos,
exceto alimentos ácidos, cujo pH é
inferior a 4,5.

CON

ProtectGuard® MG Eco pode ser usado no interior e exterior de todas
as superfícies verticais e horizontais. É ideal para o tratamento de todos
os materiais de baixa e muito baixa porosidade: mármore, granito,
cerâmica, superfícies polidas e cristalizadas, porcelana de grés e todos
os substratos minerais lisos, especialmente materiais de sílica-calcário
de baixa porosidade.
ProtectGuard® MG Eco é utilizado em construções novas e restauros.

Copolímero fluorado à base de água.
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Resistência a água, óleo e ácido dos materiais tratados com ProtectGuard MG Eco.
Classificação de 1 (fraco) a 5 (excelente).

•

A sujidade persistente deve ser limpa com água limpa ou com
um produto de limpeza neutro em pH.

COBERTURA
A cobertura depende da porosidade do material. Os valores abaixo
devem ser usadas apenas como indicação geral:
•
•

Materiais de baixa porosidade: 10m2 a 12m² / litro
Materiais polidos ou cristalizados: 15m2 a 20m² / litro

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO
•

Limpar ferramentas e equipamentos após o uso com água.

®

MEIO AMBIENTE
Produto favorável ao meio ambiente:
•
Produto à base de água.
•
Não perigoso: isento de solvente de petróleo e não tóxico.
•
Biodegradável> 75% *.
•
VOC <1 g / l *.

DADOS TÉCNICOS
Estado físico a 20°C: 			
líquido
Aparência: 				amarelo pálido
Odor: 					leve
pH: 					5 ± 0,5
Densidade: 				
1,01 ± 0,02
Solubilidade em água [vol / vol]: 		
solúvel
Ponto de inflamação [°C]:			
>100°C

COMO USAR
Preparação da superfície :
Aplique o produto numa superfície limpa, sem poeira, sem gordura
e seca. Para remover manchas gordurosas, use o Guard Cleaner®
Eco Soiled Floors. Para a eflorescência, a floração ou a floração
de betão, use o Guard Remove® Eco Efflorescence & Cement. A
preparação da superfície garante boa eficiência do tratamento.
•
Enxague cuidadosamente e espere até que a superfície esteja
completamente livre de quaisquer marcas de produto antes de
aplicar ProtectGuard® MG Eco.
•

Aplicação:
Agite bem o produto antes de o usar.
Use-o puro, não dilua.
Realize sempre um teste preliminar.
A superfície tratada deve ser impregnada numa única aplicação.
Deixe o produto penetrar e secar (de 10 a 60 minutos, dependendo da porosidade e temperatura do material).
•
Não aplique mais do que o produto; remova qualquer excesso
com um pano limpo, esfregando-o antes que o produto seque.
•
Tempo de secagem: 1 hora.
•
A superfície deve ser protegida por 24 horas do tráfego e líquidos
(chuva, gordura ...).
•
Em materiais muito porosos, cristalizados ou polidos, polir com
um pano de microfibra após a secagem do tratamento.
•
Eficácia ótima obtida após 7 dias.
•
•
•
•
•

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
•

Aplique usando um rolo, uma escova, um pano de microfibra ou
esfregão liso.

ARMAZENAMENTO
•
•

Mantenha em local seco (entre 5°C e 30°C).
Armazenamento: 24 meses após a data de produção, quando
mantido no recipiente original fechado..

RECOMENDAÇÃO
•
•
•
•

Para melhores resultados, é essencial que o ProtectGuard® MG
Eco seja usado quando a temperatura dos substratos estiver
entre 5°C e 30°C.
Não aplique durante a chuva ou em climas muito quentes.
Temperatura do ar entre 5°C e 30°C.
Não diluir ou misturar com qualquer outro produto.
A resistência a ácidos em materiais calcários (mármore não
cristalizado ...) é limitada. É necessário eliminar rapidamente
ácidos nestes materiais.

SAÚDE E SEGURANÇA
•
•
•
•
•

Proteção respiratória: Em condições normais de uso, quando há
ventilação adequada, nenhum equipamento especial de proteção
respiratória é necessário.
Proteção das mãos: Use luvas de látex.
Protecção da pele: Não é necessário vestuário de protecção
especial ou protecção da pele nas condições normais de utilização.
Proteção para os olhos: Se houver risco real de respingos, use
óculos de proteção.
Se ingerido: Não induzir vômito. Entre em contato com um
médico ou um especialista.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

SUPORTE TÉCNICO
NACIONALREV, LDA
Zona Industrial do Entroncamento, E.N. 3 - Lote 20
2330-210 ENTRONCAMENTO • PORTUGAL
Telef: +351 249 728 448
geral@nacionalrev.pt
www.nacionalrev.pt
Importante: O conteúdo desta documentação é baseado na nossa
experiência com o produto. A Guard Industry garante a qualidade dos
seus produtos, mas expressamente se isenta de responsabilidade se
o utilizador não seguir as recomendações e condições de utilização
dos produtos, especialmente mas não exclusivamente no caso de
falha na aplicação, aplicação por pessoal não treinado, uso de produtos
não compatíveis com produtos da Guard Industry ou condições
meteorológicas adversas. Para mais informações, consulte a ficha de
dados de segurança.
Para a versão mais recente de nossa folha de dados, visite nosso website www.guardindustry.com

* Cálculo baseado nos dados dos componentes.
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