
PRODUCTBESCHRIJVING
VERSPUITBARE EN NADIEN AFPELBARE FOLIE ALS TIJDELIJKE BESCHERMING VAN SCHRIJNWERK, GLAD ZICHTBETON, E.A.
Belgaguard PREMIUM is een watergedragen, reukarme en milieuvriendelijke dispersie. Het product kan met een airless spuittoestel ver-
spoten worden op alle types schrijnwerk, glas, glad zichtbeton en traanplaat. Na de beëindiging van de bouwwerken kan Belgaguard 
PREMIUM eenvoudig, handmatig verwijderd worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 
• ideale bescherming tegen vervuiling, lichte bouwschade die wordt veroorzaakt tijdens pleister-, chape- en isolatiewerken, tegen 

gensters bij slijpwerken, cementspatten en van loopvlakken op betontrappen
• goede bescherming bij gevelreiniging voor de delen welke niet gereinigd mogen worden
• hoog plaatsingsrendement
• kan zonder voorbehandeling ingezet worden op glad zichtbeton
• géén verpulvering (papiereffect) of loopschade op betontrappen
• kan tevens toegepast worden op horizontale oppervlakken die met staand water in contact komen. Naargelang de temperatuur 

dient de folie wel terug 5 à 6 dagen uit te drogen alvorens het kan verwijderd worden.
• stormvast
• 100% milieuvriendelijk en recycleerbaar
• translucent
• indien tijdens het uitdrogen van Belgaguard PREMIUM de raamvleugel blijft openstaan, dan kunnen de ramen nadien, zonder scha-

de, normaal open en dicht tijdens de bouwwerken

TOEPASSINGSGEBIED 
Belgaguard PREMIUM is een verspuitbare en nadien afpelbare folie die dient als tijdelijke bescherming van schrijnwerk, glas, glad zicht-
beton, traanplaat, e.a. Het product kan tevens toegepast worden op horizontale oppervlakken die met staand water in contact ko-
men. Naargelang de temperatuur dient de folie wel terug 5 à 6 dagen uit te drogen alvorens het kan verwijderd worden.
Na de beëindiging van de bouwwerken kan Belgaguard PREMIUM eenvoudig, handmatig verwijderd worden. 

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN
• Belgaguard PREMIUM kan verspoten worden met een airless spuittoestel
• advies: spuitdruk tussen 150 à 200 bar, afhankelijk van de kracht 

van het toestel en het aantal liters dat men spuit
• het product is 100% klaar voor gebruik en mag nooit aangelengd 

worden
• bij twijfel over ondergrond steeds een proefvlak zetten en na 3 à 4 

dagen nagaan of de folie zich vlot laat verwijderen. U kan steeds ad-
vies vragen aan onze productspecialisten.

• Belgaguard PREMIUM mag enkel aangebracht worden bij temperaturen 
tussen +5°C en +30°C

• tijdens de verwerking dient de verpakking gesloten te blijven om 
filmvorming te vermijden

• ventilatieroosters e.d. steeds afkleven met beschermende en nadien gemakkelijk verwijderbare tape
• vermijd spuitnevel ter bescherming van de omliggende oppervlakken
• in kleine ruimtes is het aangeraden om steeds te ventileren en tevens een mondmasker type FFP2 te gebruiken
• naargelang de omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte is de droogtijd ± 3 à 8 uren. Tijdens de droogtijd mag de 

folie niet in contact komen met vocht.
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SMART BUILDING SOLUTIONS

VERPAKKING  
• in emmer van 10 kg
• grotere verpakking op bestelling

SCHOONMAKEN
Resten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.

AFVALVERWERKING  
Restanten Belgaguard PREMIUM mogen met het huisvuil meegegeven worden.
De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

TECHNISCHE KENMERKEN

Product watergedragen, reukarme, milievriendelijke dispersie
witte melkachtige vloeistof

Dichtheid ± 1kg/L

Verbruik bij ALU - PVC - glas ± 0,5 kg/m2

bij glad zichtbeton ± 0,8 kg/m2 

Verwijderbaarheid bij ALU - PVC - glas max. 18 maanden na plaatsing

bij glad zichtbeton max. 12 maanden na plaatsing

Opslag tussen +5° en +20°C; nooit in direct contact met zon/UV-stralen

Houdbaarheid 12 maanden, droog, in de originele en ongeopende verpakking

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN 
Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende 
gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de 
gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.
Consulteer steeds de MSDS/Material Safety Data Sheet alvorens een eerste maal te werken met het product.

SPECIALE AANWIJZINGEN  
Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen!

AANSPRAKELIJKHEID  
Onze algemene verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaplastics.be. Dit informa-
tieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden 
aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijk-
heid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder 
voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaplastics.be.
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