Väliaikainen, irrotettava suojamuovi, jolla on palonestoaineen ominaisuuksia. Käytetään imemättömille,
päällystetyille ja lasitetuille pinnoille, levitetään korkeapaineruiskulla tai telalla.
TUOTEKUVAUS

OMNIGUARD FR ON vesipohjainen, käyttövalmis neste, joka perustuu polymeeriemulsio
teknologiaan. Tuote levitetään korkeapaineruiskulla tai pitkäkarvaisella telalla. Se kuivuu nopeasti
irrotettavaksi ja joustavaksi suojamuoviksi ja sopii käyttöön, jossa vaaditaan palonestoominaisuuksia. Muovi suojaa imemättömiä pintoja erilaisia vahinkoja vastaan, joita voi sattua
rakennustöiden aikana. Kun rakennustyö on päättynyt, suojamuovin voi helposti irrottaa eikä se
jätä jälkiä. Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.

HYÖDYT

» Säästää rahaa: Täydellinen ja tehokas suoja vahingoille, joita voi tapahtua rakennustyön aikana.
» Säästää aikaa: helppo ja nopea levitys korkeapaineruiskulla tai telalla.
» Ei sisällä liuottimia.
» Sekä sisä- että ulkokäyttöön, lyhyt- ja pitkäaikaiskäyttöön.
» OMNIGUARD FR suojamuovi ei irtoa tuulessa.
» OMNIGUARD FR hylkii tulta. Siitä ei synny myrkyllisiä kaasuja palaessa.

KÄYTTÖ

Ennen käytön aloittamista:
» Kokeile tuotetta pienelle alueelle telalla; irrota kolmen päivän kuluttua ja arvioi väri, kiilto sekä
irrotus.
» Teippaa ilmastointikanavat yms.
» Omniguard FR on heti käyttövalmis. Ravista seoksen tasaamiseksi; älä lisää liuotteita tai vettä.
Käyttö:
» Minimivaatimus: T: > 5°C; kuiva pinta; älä käytä tuotetta sateella tai jos sadetta on luvassa 24
tunnin sisällä levityksestä.
» Sopivan ruiskun löytämiseksi: ota yhteyttä: info@betton.fi
» Levitä tarpeeksi paksu kerros OMNIGUARD FR-emulsiota varmistaaksesi, että suojamuovi irtoaa
helposti ja suojaa kunnolla. Suojaus; 0,6 - 0,7 kg/m² tai noin 600 to 700 mikronia on sopiva lähes
kaikkeen käyttöön. Tarkista levityksen paksuus märkäkalvomittarilla. Mikäli vahinkojen riski on
suuri, levitä 1 kg/m² tai 1000 mikronia, kahdessa kerroksessa, levitä toinen kerros, kun
ensimmäinen ei enää ole tahmea.
» Jos levität tuotteen telalla, käytä pitkäkarvaista telaa ja levitä aina kaksi kerrosta; toinen kerros
sen jälkeen, kun ensimmäinen ei tunnu tahmealta.
» Lämpötilasta, ilmankosteudesta, ilmastoinnista sekä levityksen paksuudesta riippuen,
suojamuovin pinta on tarttumaton 0,5-8 tunnin sisällä levityksen jälkeen; koko kuivumisaika on 448 tuntia ja sen aikana tuote ei saa olla kontaktissa sateen tai veden kanssa eikä < 5°C
lämpötilassa.
» Mikäli tuote levitetään sisätiloissa, varmista riittävä ilmastointi.
» Puhdistusmateriaali: heti käytön jälkeen vedellä.
» Irrota OMNIGUARD FR suojamuovi rakennustöiden loputtua.
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TEKNISET TIEDOT

» Ulkonäkö: valkoinen/kellertävä;
» Kulutus: 0,6 – 0,7 kg/m² (suuntaa antava)
» Tiheys : +/- 0,95 kg / L;
» Suojamuovin ominaisuudet: puoliksi läpinäkyvä, joustava, kestävä;
» Säänkesto: 4-48 tuntia (riippuen lämpötilasta, pintamateriaalista sekä kerroksen paksuudesta);
» Varastointi: 5 – 20 °C; säilytä poissa suorasta auringonvalosta;
» Säilyvyys: 12 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

SERTIFIKAATTI

PAKKAUS

TUTKIMUSKOHDE

STANDARDI

TULOS

Liekkien hylkivyys

EN ISO 11925-2

<150 mm

Tuleen reagointi

EN ISO 11925-2

EI

Myrkylliset
kaasupäästöt
(600°C)

BS 6853 ANNEX B.2
NFX 70 – 100
R-ARVO: 0,29
(2006) –

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

TURVALLISUUS

Lue

käyttöturvallisuustiedote

ennen

käyttöä.

Suojalaseja,

kasvomaskia,

hansikkaita

ja

suojavaatteita käytettävä levityksen aikana. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele kylmällä vedellä
noin 10 min ajan ja ota yhteyttä lääkäriin.

EXTRA

» Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja OMNIGUARD FR tuotteesta. Voimme myös opastaa työmaalla.
» HEVADEX:iä tai maahantuojaa ei voi pitää vastuussa vahingoista tuotteiden pinnoilla, jotka on
suojattu OMNIGUARD FR suojamuovilla.

Päiväys: 24/05/2017

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. (24.5.2017; versio 1; PR)
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