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  TEHNIČNI LIST 

 

BIORAZGRADLJIVO ČISTILO, KI NE POTREBUJE NEVTRALIZACIJE 

✓ ODSTRANI CVETENJE IN OSTANKE 

CEMENTA TER BETONA 

✓ PATENTIRANA TEHNOLOGIJA 

 

✓ HITRA UČINKOVITOST  

✓ NI JEDKA & NE DRAŽI 

✓ ZA NOTRANJO IN ZUNANJO UPRABO 

 

 OPIS PROIZVODA 

Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement je čistilo za hitro 
odstranjevanje cvetenja, ostankov cementa in kamnite obloge. 
Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement je nova 
generacija izdelkov, ki so bistveno manj nevarni kot drugi izdelki, 
ki so na voljo na trgu.  

Še več, Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement ni 
klasificiran kot jedek in ne draži. 

Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement je zasnovan 
zaradi vse večjih zahtev po varni uporabi, učinkovitosti, vplivu 
na okolje in zaščito obdelanih površin.  

Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement ne zahteva 
neutralizacije po spiranju. 

UPORABA 

Idealno za čiščenje notranjih in zunanjih horizontalnih in 

vertikalnih površin. Lahko se nanaša ne vse vrste površin, kot so 

beton, naravni in umetni kamen, terakota, ploščice, … 

KEMIJSKA SESTAVA 

• Sestava temelji organski osnovi. 
 

PREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE 

• Močan odstranjevalec. 

• Hitra učinkovitost. 

• Hitro & enostavno za uporabo. 

• Ni potrebno pH nevtralizirati po izpiranju. 

• Ni jedko in ne draži. 

• Pripravljeno za uporabo. 
 

OKOLJE  

Okolju prijazen produkt: 

• Produkt na vodni osnovi. 

• Varno in ne toksično. 

• VOCs < 1 g/l*. 

Površinsko aktivne snovi, uporabljene v 
formuli, so biorazgradljive.  
*Kalkulacije na podlagi podatkov v 
komponentah. 
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Lespatex d.o.o., Pot k sejmišču 30  

1000 Ljubljana - Črnuče  

Tel. +386 (0)1 2565 168  

info@lespatex.si | www.lespatex.si 

PAKIRANJE  

1, 5 in 20 litrov.  

  

TEHNIČNI PODATKI  

Stanje pri 20 °C      : Tekoče 

Videz : Brezbarven 

Neprijeten vonj      : Limona 

pH          : < 2 

Vrelišče [°C]   : 100 °C 

Gostota       : 1.05 ± 0.05 

Topnost v vodi [vol/vol]       : Popolnoma 

Plamenišče [°C]       : Neuporabno 

UPORABA 

• Izdelek dobro pretresite pred uporabo! 

• Vedno izvedite predhodni test na manjšem vzorcu. 

• Ta izboljšanje učinkovitosti je površino predhodno dobro 

navlažiti z vodo. 

• Izdelek nanesite obilno na površino. 

Pustite delovati minimalno 5 minut. 

• Izdelek se pred izpiranjem ne sme posušiti. 

• Celotno površino sperite z visokotlačnim čistilcem po tem, 

ko se obloge omehčajo. V nasprotnem primeru ščetkajte z 

ščetinasto metlo in nato sperite z vodo iz vrtne pipe ter 

obenem ščetkajte. 

ORODJE ZA NANOS 

• Uporabite razpršilnik z nizkim tlakom, nizkotlačni pršilnik ali  

čopič. 

 

PREPREČEVANJE 

• Za preprečevanje nabiranja oblog umazanije je priporočljivo 

površino zaščititi za zaščitnimi sredstvi ImperGuard® ali 

ProtectGuard® 

PORABA 
Navedene vrednosti so zgolj kot smernice: 

3 do 6 m2 / liter 

ČIŠČENJE ORODJA   

• Orodje in opremo takoj po uporabi očistite z vodo. 

SHRANJEVANJE 

• Hranite na suhem (med 5 in 30° C). 

- Skladiščenje: 48 mesecev po datumu proizvodnje, ko se hrani 

v originalni neodprti posodi 

PRIPOROČILA 

• Ne mešajte z ostalimi izdelki (nevarnost izločanja toksičnih 

kloridov). 

• Pri uporabi v notranjih prostorih, nanašajte na dobro 

prezračevanem območju. 

• Zaščitite steklo in metalne površine (aluminij, cink, baker, 

kositer, krom, lahke litine,...). 

• Na betonih ali umetnemu kamnu, pustite delovati manj kot 

3 minute. Vedno izvedite predhodne teste. 

• Ne nanašajte na dežju ali v izjemno toplem vremenu. 

Temperatura zraka naj bo med 5 in 30°C. 

• Za najboljši rezultat je nejprimernejša uporaba, ko je 

temperatura površine med 5 in 30°C. 

ZDRAVJE IN VARNOST 

• Zaščita dihal: V normalnih pogojih uporabe, kjer je 

omogočeno prezračevanje, ni potrebna zaščitna oprema. 

• Zaščita rok: Nosite zaščitne rokavice odporne na kemikalije. 

• Zaščita kože: Nosite vodoodporno zaščitno obleko. 

• Zaščita oči: če obstaja nevarnost pršenja, nosite zaščitna 

očala. 

• Pri zaužitju: Ne izzivati bruhanja. Obrnite se na zdravnika ali 

specialista. 

HRANITE IZVEN DOSEGA OTROK! 

TEHNIČNA PODPORA 

GUARD INDUSTRY   

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex  FRANCE  

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89  

E-mail : contactus@guardindustry.com  

www.guardindustry.com 

Pomembno: Vsebina te dokumentacije temelji na naših izkušnjah 

z izdelkom. Guard Industry jamči za kakovost svojih izdelkov, 

vendar izrecno zavrača vso odgovornost, če uporabnik ne 

upošteva priporočil in pogojev uporabe izdelkov, zlasti, vendar ne 

izključno v primeru nepravilne uporabe, uporabe nepoučenega 

osebja, uporabe izdelkov, ki niso združljivi z izdelki Guard Industry 

ali neugodnimi vremenskimi razmerami. Za več informacij glejte 

varnostni list. 

Za najnovejšo različico našega podatkovnega lista obiščite 

spletno mesto www.guardindustry.com 

Zadnja posodobitev: 10.03.2020
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