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Väliaikainen suojakalvo käytettäväksi PVC ja alumiinikarmisille ikkunoille. 
Levitys korkeapaineruiskulla. 

Poista suojakalvo rakennustyön jälkeen. 

TUOTEKUVAUS OMNIGUARD NF on vesiohenteinen, käyttövalmis neste, joka perustuu muunneltuihin 
luonnonhartseihin.  Tuote levitetään korkeapaineruiskulla ja se muodostaa nopeasti helposti 
poistettavan kalvon. Tämä kalvo suojaa ikkunat ja muut lakatut, PVC tai maalatut pinnat lialta ja 
vaurioilta, joita työn aikana saattaa syntyä. OMNGUARD NF suojakalvo suojaa pintaa jopa yli 12 
kuukautta. Kun rakennustyö on valmis, suojakalvo on helppo poista eikä se jätä jälkiä. Soveltuu sekä 
sisä- että ulkokäyttöön.  
Huom. Älä käytä OMNIGUARD NF:ä huokoisilla pinnoilla, kuten betonissa. Betonipinnoille 
suosittelemme OMNIGUARD 110NP: n käyttöä (tuotetiedot pyynnöstä). 

HYÖDYT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KÄYTTÖ 

» Säästää kustannuksia: täydellinen ja tehokas suoja vaurioita vastaan rakennustyön aikana: 
laastiroiskeet, kipinät, hiontapöly, hiekkapuhallus... 

» Säästää aikaa: helppo ja nopea levitys korkeapaineruiskulla; 
» Vesiohenteinen; 
» Sekä sisä- että ulkopuoliseen suojaukseen, lyhyt- ja pitkäaikaiseen käyttöön; 
» Voidaan käyttää pinnoilla joissa on voimakas tartunta; 
» OMNIGUARD NF suojafilmi ei irtoa tuulessa;  
»  Kun OMNIGUARD NF:n annetaan kuivua oveen tai ikkunaan tämän ollessa auki, voidaan näitä 

ovia ja ikkunoita avata ja sulkea rakennustyön aikana vahingoittamatta OMNIGUARD NF 
suojakalvoa. 

 
Ennen tuotteen levitystä: 
» Tee pieni koealue maalipensselillä; poista 3 päivän kuluttua ja arvioi tartunta. 
» Teippaa ilmastointiaukot yms. 
» Sekoita OMNIGUARD NF (älä lisää vettä tai liuottimia) 

Vaihe 1: Ruiskuta Vaihe 2: Suojaa Vaihe 3: Poista kalvo 
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 Käyttö 
» Vähimmäisvaatimukset: T: > 5°C ; Kuiva pinta, älä käytä sateessa; 
» Levitys:korkeapaineruisku; 
» Kokonaismenekki: vähintään 0,5 kg/m² (~500 micron); 
» Riippuen lämpötilasta, kosteudesta, ilmanvaihdosta ja kerrospaksuudesta kuivumisaika vaihtelee 

4-48 tunnin välillä.  Pinta ei saa joutua kosketuksiin sateen tai veden kanssa, lämpötilan tulee olla 
yli +5 °C; 

» Sisäkäytössä: Huolehdi tuuletuksesta, jos rakennuksessa on korkea kosteuspitoisuus; 
» Puhdistus: Välittömästi työn jälkeen vedellä; 
» Poista OMNIGUARD NF suojamuovi rakennustyön valmistuttua. 

TEKNISET TIEDOT » Ulkonäkö: valkoinen neste; vaalea läpinäkyvä suojakalvo tuotteen kuivuttua;  
» Menekki: vähintään 0,5 kg/ m² (~500 micron); 
» Tilavuus: +/- 0,95 kg / L; 
» Sään kesto: 4-48 tuntia (riippuen olosuhteista); 
» Varastointi: 5 – 20 °C; suojaa auringonvalolta säiytyksen aikana;  
» Säilyvyys: 12 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa, alkuperäisessä pakkauksessa. 

TUOTESERTIFIKAATIT » UV ja säänkesto. (laboratorio SHR - EN ISO 1674-3:2013 mukaan) 

PAKKAUS 10kg astia - Lava: 44 x 10 kg (eurolava). 

TURVALLISUUS Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ennen tuotteen käyttöä. Käytä suojalaseja, hengityssuojainta, 
käsineitä ja suoja-asua levityksen aikana. Jos tuotetta menee silmiin, huuhtele juoksevalla vedellä 
vähintään 10 minuuttia ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon.  

EXTRA » Kysykää lisätietoja tarvittaessa. Voimme myös opastaa työntekijää työmaalla.  
» Valmistaja/MAAHANTUOJA ei ole vastuussa vahingoista, joita rikkoutuneelle suojapinnoitetulle 

pinnalle tapahtuu.  

 

Päiväys: 31/05/2017  

Kaikki informaatio on annettu hyvässä̈ tarkoituksessa ilman erillistä̈ takuuta. Tuotteen käyttö̈ ja levitys ovat ulkopuolella tehtaan valvonnan ja siksi vastuu käytöstä̈ on 
asiakkaalla/urakoitsijalla. Jos epäilet tartuntaa tee ensin koealue. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tuotteet valmistetaan aina noudattaen 
erillistä̈ laadunvalvontaa. Hevadex bvba varaa oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Käyttäjän tulee aina varmistaa tuotteen oikea käyttö̈ viimeisimmästä̈ teknisestä̈ 
tiedotteesta. (24.5.2017; versio 1; PR)  


