Väliaikainen, irrotettava suojamuovi, jolla on korroosionkestävyysominaisuuksia. Käytetään
korroosiota aiheuttavien herkkien materiaalien, kuten teräspintojen, suojaamiseen
korkeapaineruiskulla tai telalla.
TUOTEKUVAUS

OMNIGUARD AC on

vesipohjainen,

käyttövalmis

neste,

joka

perustuu

muunneltuihin

luonnonhartseihin. Neste levitetään korkeapaineruiskulla tai pitkäkarvaisella telalla. Se kuivuu
nopeasti

irrotettavaksi,

joustavaksi

suojakalvoksi

tuotteille,

jotka

vaativat

korroosinkestävyysominaisuuksia. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Vältä seisovaa vettä.

HYÖDYT

» Säästää rahaa: tehokas suoja korroosiota vastaan.
» Säästää aikaa: helppo ja nopea levitys ruiskulla tai telalla.
» Ei sisällä liuottimia.
» Sekä sisä- että ulkokäyttöön, lyhyt- ja pitkäaikaiskäyttöön.
» OMNIGUARD AC suojamuovi ei irtoa tuulessa.

KÄYTTÖ
» Kokeile pienelle alueelle maalitelalla; irrota kolmen päivän kuluttua ja arvioi.
» Teippaa ilmastointikanavat yms.
» OMNIGUARD AC on käyttövalmis. Ravista nesteen tasaamiseksi; älä lisää liuottimia tai vettä.
Käyttö:
» Minimivaatimus: T: >5°C ja <30°C; kuiva pinta; älä levitä sateella tai jos sadetta on odotettavissa 24
tunnin sisällä levityksestä.
» Sopivan ruiskun löytämiseksi ota yhteyttä meihin
» Levitä tarpeeksi paksu kerros OMNIGUARD AC:tä varmistaaksesi, että suojamuovi irtoaa helposti
ja suojaa kunnolla: minimi 0,6 kg/m². Tarkista levityksen paksuus märkäkalvomittarilla. Mikäli
vahinkojen riski on suuri, levitä 1 kg/m² tai 1000 mikronia kahdessa kerroksessa.
» Jos levität tuotteen telalla, käytä pitkäkarvaista telaa ja levitä aina kaksi kerrosta; toinen kerros sen
jälkeen, kun ensimmäinen ei enää ole tahmea.
» Lämpötilasta, ilmankosteudesta, ilmastoinnista sekä levityksen paksuudesta riippuen,
suojamuovin pinta on tarttumaton 0,5-8 tunnin sisällä levityksen jälkeen; koko kuivumisaika on
4-48 tuntia ja sen aikana tuote ei saa olla kontaktissa sateen tai veden kanssa eikä alle 5°C
lämpötilassa.
» Jos tuote levitetään sisätiloissa, tulee varmistaa riittävä ilmastointi.
» Puhdistus: heti käytön jälkeen vedellä.
» Irrota OMNIGUARD AC suojamuovi kuten muovinen kalvo; kalvoa ei voi käyttää myöhemmin
uudelleen.
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» Ulkonäkö: valkoinen; lähes läpinäkyvä kuivumisen jälkeen.
» Menekki: minimi 0,6 kg/m² (suuntaa antava);
» Tiheys : +/- 0,95 kg / L;
» Suojamuovin ominaisuudet: lähes läpinäkyvä, joustava, kestävä, korroosiota estäviä
ominaisuuksia;
» Säänkestävä: 4-48h jälkeen (riippuen lämpötilasta, pintamateriaalista sekä kerroksen
paksuudesta);
» Varastointi: 5 – 20 °C; pidä poissa suorasta auringonvalosta;
» Säilyvyys: 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä alkuperäispakkauksessa.

PAKKAUS

10kg astia - lava: 44 x 10 kg (eurolava)
120kg tynnyri – lava: 3 x 120kg (eurolava);

TURVALLISUUS

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ennen levitystä. Silmäsuojaimien, kasvomaskin, hansikkaiden ja
suojavaatteiden käyttöä suositellaan. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele kylmällä vedellä 10 min
ajan ja ota yhteys lääkäriin.

EXTRA

» Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja OMNIGUARD AC:stä. Voimme myös opastaa työmaalla.
» HEVADEX:iä ei voida pitää vastuussa vahingoista, tuotteiden pinnoilla, jotka on suojattu
OMNIGUARD AC suojamuovia käyttäen.

TUOTESERTIFIKAATTI

» Laboratorio: CORI
» Testi ja testauspäivä: suolavesitesti – 120h (22.05.2017)
» Yksityiskohtainen raportti saatavilla pyynnöstä.

Päiväys: 02/07/2017

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. (2.7.2017; versio 2; PR)
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