
 

EMISSÃO NULA AMBIENTE INTERNO 
Económico!  

35m2/kg 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

TORNA AS CORES BRILHANTES 
NOVAMENTE  
EFEITO DE LONGO PRAZO  
PROTECÇÃO CONTRA ÁGUA,  
ÓLEO E MANCHAS  
ECONÓMICO, ELEVADO 
RENDIMENTO  

ProtectGuard® EM Premium confere às superfícies minerais porosas 
e de baixa porosidade um intenso “efeito molhado”; em outras  
palavras, restaura e revive a cor original das superfícies. O  
ProtectGuard® EM Premium é resistente ao tráfego e produz o 
efeito molhado por um longo tempo.  
ProtectGuard® EM Premium oferece proteção contra água, óleo e 
manchas. Também fornece proteção a longo prazo para os  
materiais e evita as principais causas de deterioração, como 
poluição atmosférica, sujidade e gordura. Isso retarda o 
envelhecimento do suporte e facilita a sua manutenção.  
ProtectGuard® EM Premium é um produto de impregnação, o  
suporte deixa passar o ar e o vapor de água.  
 
 
 
ProtectGuard® EM Premium é utilizado tanto em ambientes  
internos quanto externos em superfícies horizontais e verticais de 
materiais porosos ou de baixa porosidade: calcário, terracota, 
argila,  tijolo, pedra natural e reconstituída, pedra azul, betão, 
mármore, granito etc. 
ProtectGuard® EM Premium é usado em novos trabalhos ou 
restauros. 
 
 
 
5kg. 
 

FICHA TÉCNICA 

Códig o produto: 2138 

DESCRIÇÃO NATUREZA QUÍMICA 

UTILIZAÇÃO 

Mistura de polisiloxano. 
 
 

 
 
Produz um efeito molhado que dá vida à cor. 
Nova tecnologia: dura 3 vezes mais. 
Limita a penetração de água e sujidade. 
Melhora a resistência contra congelamento e descongelamento. 
Deixa o suporte respirar. 
Pode ser reaplicado sem remover tudo. 
Económico: muito bom retorno 
Baixo COV e eco-solvente. 
Pronto a usar. 
 
 
 
Estado físico a 20°C:   líquido  
Cor:    incolor  
Odor:     característico  
pH:     NA  
Ponto de inflamação:   40°C  
Ponto de ebulição [° C]:   180°C  
Densidade:    1,03 ± 0,02  
Solubilidade em água [vol / vol]:  Nenhum  
COV:     <160g/l/l  
 

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS 

EMBALAGEM 

REPELENTE DE ÁGUA / ÓLEO E ANTI-MANCHA 

COM “EFEITO MOLHADO” INTENSO 

DEIXA O SUPORTE RESPIRAR  

APLICÁVEL AOS PAVIMENTOS / 
PAREDES E TODOS OS TIPOS DE 
MATERIAIS  
INTERIOR E EXTERIOR 

EFEITO MOLHADO 

DADOS TÉCNICOS 



 

 

   

   

Preparação do suporte:  
Aplique o produto numa superfície limpa e seca, livre de poeira e 
gordura (teor de humidade inferior a 5% em massa).  
Use Decap’Laintances Guard Ecológico 50% diluído para preparar a 
superfície antes do tratamento.  
Se houver manchas de gordura, use o Decap’Sols Guard Ecológico. 
Se houver vestígios de eflorescência,  caldas ou vestígios de 
cimento, use Decap’Laintances Guard Ecológico.  
Enxague completamente até que a superfície esteja livre d e 
qualquer vestígio de produto de limpeza.  
 
Aplicação:  
Agite bem a embalagem antes de usar e use o produto puro: não 
dilua nem misture com outro produto.  
Realize um teste preliminar numa p equena área.  
 
ETAP A 1: APLICAR  

. Aplique numa camada fina sem excesso. Não é 
necessário embeber a ferramenta com o produto, 
apenas uma pequena quantidade de produto é 
suficiente.  
. Não sobrecarregue o suporte; todo o produto 
deve penetrar na superfície.  

 
ETAP A 2: LIMPAR  

. Após 10 minutos, o material tratado deve ser 
limpo e polido com um pano de microfibras sem 
fiapos.  
. Em grandes superfícies, aplique por etapas para 
evitar andar sobre o produto ao limpá-lo.  
. Onde for necessário, aplique outra camada para 
homogeneizar o efeito molhado.  

. Secagem protegida: 24 horas.  

. Ótima eficiência alcançada após 7 dias.  
 
 

 
Aplicação: Rolo de pelo curto ou escova para verniz acrílico.  
Limpeza: Pano de microfibra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A manutenção deve ser realizada regularmente usando água limpa 
ou um produto de limpeza com pH neutro.  
Dependendo do nível de desgaste, aplique uma nova camada 
diretamente ao suporte, sem remover nada, após realizar  a limpeza 
regular.  
 
 
 
O consumo depende da porosidade do material.  
Os seguintes valores são apenas indicativos:  
 Materiais porosos: 10m

2
 a 20m

2
/Kg  

 Materiais de baixa porosidade: 20m
2
 a 35m

2
/Kg  

  
 
 
 
Limpe as ferramentas e equipamentos utilizados com o White-spirit 
imediatamente após o uso.  
 

Armazenar em local seco a uma temperatura entre 5°C e 30°C.  
Armazenamento: 12 meses a partir da data de fabricaç ão, na 
embalagem original , fechada.  
 
 

  
Realize sempre um teste para confirmar o efeito desejado e 
consulte a DTU 59.3.  
Manuseie sempre o produto numa área ventilada. Caso contrário, 
use uma máscara do tipo ABEK.  
Limpe o produto corretamente com um pano de microfibra. Caso  
contrário existe o risco do acabamento ficar brilhante e aumenta o 
risco de ficar escorregadio quando molhado.  
Não é adequado para superfícies não porosas, impermeabilizadas, 
cristalizadas, cerâmicas ou terracota previamente tratadas com 
óleo de linho, cera ou outras substâncias gordurosas.  
Proteja todos os materiais n ão envolvidos na aplicação  do produto. 
Se ocorrer salpicos, limpe imediatamente.  
Para uma aplicação perf eita e proteção  eficaz, ProtectGuard® EM  
Premium deve ser agitado e usado quando a temperatura dos 
suportes estiver acima de 10°C e abaixo de 30°C.  
Não aplique em tempo chuvoso ou muito quente. A temperatura 
ideal do ar deve estar entre 10°C e 30°C.  
A intensidade do “efeito molhado” varia de acordo com a natureza 
do material e a qualidade da preparação do suporte.  
O produto pode mostrar alguma inconsistência de cor ligada ao 
consumo e à qualidade do material.  
ProtectGuard® EM Premium não protege contra vestígios de pneus, 
embora seja possível limpá-los usando o Decap’Sols Guard 
Ecológico.  
Não aplique em superfícies em contato permanente ou prolongado  
com água.  
 
 
 
  
Proteção respiratória: Use uma máscara do tipo ABEK.  
Proteção das mãos: Use luvas de borracha de flúor.  
Proteção da pele: Use roupas de segurança adequadas.  
Proteção dos olhos: Use óculos de proteção herméticos (norma EN 
166).  
Se ingerido: Não induzir vômito. Entre em contato com um médico 
ou especialista.  
 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇ AS 
 

 
 

 
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, aplicaç ão 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 
 
Última atualização: 12/01/2015 

COMO USAR 

RECOMENDAÇÃO 

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO 

ARMAZENAMENTO 

SUPORTE TÉCNICO 

MANUTENÇÃO 

COBERTURA 

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO 

SAÚDE E SEGURANÇA 


