
CLEANERSREMOVERS PROTECTORS

NITOGUARD GLASS

PRODUCTOMSCHRIJVING

NITOGUARD GLASS is een hydrofobe, waterafstotende coating voor glas en geglazuurde tegels.

TOEPASSING

NITOGUARD GLASS is waterafstotende, oppervlakte verbeterende coating voor glas en andere verglaazde ondergronden. 
Het voorkomt aanhechten van vuil en vetten en geeft een “easy to clean” oppervlak waarvan ook kalkaanslag gemakkelijk te 
verwijderen is.

EIGENSCHAPPEN

•	Eenvoudig aan te brengen.
•	Zeer economisch in gebruik.
•	Onzichtbaar na drogen.
•	Binnen en buiten toepasbaar.
•	Geeft “easy to clean” opppervlak.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur: troebele vloeistof, na drogenn onzichtbaar
Geur: nagenoeg reukloos
Soortelik gewicht ca. 1,0 kg/ltr
pH: ca. 4
Bevat: organofunctioneel silaan
Vlampunt: > 95°C
Kookpunt: >100°C
Verwerkingstemperatuur: minimaal 10°C, maximaal 30°C
Aantal lagen: al polijstend 1 dunne laag aanbrengen.
Vorm: licht visceuze vloeistof
Verdunning: niet verdunnen
Viscositeit 5 - 10 mPas
Potlife: 1 uur bij 20°C
Vos gehalte: niet ingedeeld
Relatieve vochtigheid: maximaal 85 %
Droogtijd: stofdroog na ca. 1 uur. Doorgedroogd na ca. 3 uur.

VERPAKKING

GEbRUIKSAANwIJzING 

NITOGUARD GLASS niet verdunnen. Schudden voor gebruik. Breng NITOGUARD GLASS aan met een schone, niet pluizende 
microvezel doek in een gelijkmatige laag. Aanbrengen en droog polijsten inn een behandeling.
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Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor gebruik van het product. MAVRO International kan geen garantie verlenen 
voor de behaalde resultaten. De gebruiker dient altijd eerst een proef te zetten en is verantwoordelijk voor het eindresultaat.

CLEANERSREMOVERS PROTECTORS

APPlICATIE OMSTANDIGHEDEN 

NITOGUARD GLASS kan bij alle droge weersomstandigheden en temperaturen boven 10ºC aangebracht worden.

THEORETISCH VERbRUIK 

Verbruik 10 ml - 30 ml per m².

OPSlAG EN HOUDbAARHEID 

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan in een koele, droge ruimte bij temperaturen tussen 
5°C en 40°C.

VEIlIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Vermijd contact met huid en ogen. Draag geschikte beschermende handschoenen en beschermende kleding.

ETIKETTERING

Niet geclassificeerd
aanbrengen met niet pluizende microvezel doek.
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