NITOGUARD TEXTILE
PRODUCTOMSCHRIJVING
NITOGUARD TEXTILE is een impregneermiddel voor het water- en vuilafstotend maken van o.a. textiel, suede, papier en karton.

TOEPASSING
NITOGUARD TEXTILE is een transparante en waterdampdoorlatende impregneer voor suède, karton en textiel. Zorgt voor hydrofobe en
oleofobe eigenschappen waardoor vervuiling nauwelijks kan hechten aan de ondergrond. Geeft een tijdelijke bescherming en dient bij
veelvoudig gebruik opnieuw te worden aangebracht.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•

Eenvoudig aan te brengen.
Goed hydrofoob en oleofoob karakter
UV bestendig
Goede wasmiddelen bestendigheid
Binnen en buiten toepasbaar

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur: 		
Geur:
Soortelijk gewicht:
pH:		
Bevat: 		
Vlampunt: 		
Kookpunt: 		
Vorm:		
Verdunning:
Viscositeit:		
VOS gehalte:

Troebele, beige vloeistof
Nagenoeg reukloos
Ca. 1,02 kg/liter
Ca. 4
Silanen en fluorpolymeren
>95oC
>100°C
Licht viskeuze vloeistof
Niet verdunnen
<40 mPas
Niet ingedeeld

VERPAKKING
1 l, 10 l en 25 l.

GEBRUIKSAANWIJZIGING
NITOGUARD TEXTILE op schone ondergrond aanbrengen door middel van verzadigend sprayen of door dompelen. Bij sprayer applicatie
met spons of zachte borstel goed verdelen en in de vezel wrijven. De werkzaamheid en de duurzaamheid is sterk afhankelijk van de samenstelling en aard van de ondergrond. Voor optimale water- en vuil afstotendheid is drogen bij verhoogde temperatuur, 80 -110°C sterk
aanbevolen. 1 verzadigende laag aanbrengen, bij sommige sterk zuigende materialen kan het noodzakelijk blijken een tweede behandeling uit te voeren, deze behandeling nat in nat uitvoeren met een tussentijdse droogtijd van maximaal 30 minuten.

Artikelnr.: 59004
MAVRO International T:+31 418 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018–01–31 pagina 1 van 2

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

DROGING
Stofdroog:			
Doorgedroogd:		
Belastbaar:		

1 - 1,5 uur
na ca. 6 - 12 uur
na 24 uur

THEORETISCH VERBRUIK
20-25 m2/l

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan in een koele, vorstvrije ruimte.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag geschikte beschermende handschoenen en beschermende kleding, veiligheidsbril en beschermingsmiddel voor het gezicht.
Aanraking met ogen en huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddelijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch
advies inwinnen. Na aanraking met de huid wassen met zeep en water. In geval van inslikken water of melk drinken, geen braken
opwekken maar medisch advies inwinnen.
ETIKETTERING
Niet geclassificeerd

UITGAVE
Mei 2018.
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden
buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en
gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.
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