NITOGUARD GLASS STRONG
PRODUCTOMSCHRIJVING
NITOGUARD GLASS STRONG is een innovatieve, hoogwaardige, niet-zichtbare permanente coating voor op glas en geglazuurde
ondergronden met een water- en vuilafstotende werking.

TOEPASSING
NITOGUARD GLASS STRONG verzorgt een permanente water- en vuilafstotende laag met een potloodhardheid tot en met 9H
(harder dan autolak) en geeft een easy-to-clean, niet plakkend oppervlak. Om een kleurverdiepend effect te creëren kunnen meerdere
lagen over elkaar aangebracht worden.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•

Goede hechting op verglaasde minerale oppervlakken
Potloodhardheid tot en met 9H
Uitstekende resistentie tegen atmosferische vervuiling, schurende werkingen en chemicaliën
Goede duurzaamheid

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
Soortelijk gewicht:
Vlampunt:		
Kookpunt:		
Bevat: 		
Droogtijd:		

Transparant
Kenmerkend
Ca. 0,93 kg/ltr
-3oC
124oC
Kaliumhydroxide, n-butyl acetaat en ethyl acetaat.
Waterbestendig na 24 uur, resistent tegen chemicaliën en schurende werkingen na 7 dagen.

VERPAKKING
100 ml en 1 ltr.
GEBRUIKSAANWIJZING
Reinig de ondergrond met ondersteuning van een geschikte reiniger tot een vuil- en stofvrij oppervlak. De applicatie van de coating kan
met behulp van een niet-pluizende doek in roterende bewegingen uitgevoerd worden. Applicatie van de coating kan, indien gewenst, tot
drie keer met een tussenperiode van 5 - 10 minuten herhaald worden om de laagdikte en de duurzaamheid te verhogen.
APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
Omgevingstemperatuur:

maximaal 30°C, minimaal 10°C

Ondergrondtemperatuur:

maximaal 30°C, minimaal 10°C

Relatieve vochtigheid:		

max. 85% en 3°C boven dauwpunt
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DROGING
Waterbestendig:		
Volledig doorhanding:

na circa 24 uur
na circa 7 dagen

THEORETISCH VERBRUIK
Circa 50 – 80 m²/l per laag.

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
Draag geschikte beschermde handschoenen en kleding. Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsblad.

LABELING
Waarschuwing, licht ontvlambare vloeistof en damp. Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2

GHS02

GHS07

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.
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