
 

PREMIUM GUARD SB 

Gulvbeskyttelsessystem  

 

  

 

Teknisk datablad 

 

Beskrivelse 

PREMIUM GUARD SB er et løsemiddelbasert fullt penetrerende 

forseglingsmiddel som gjør betongen vesentlig mer bestandig 

mot fett, olje og vann, men sørger for at den fremdeles puster. 

Produktet er meget enkelt å påføre, og gir førsteklasses 
beskyttelse. Det danner en vannavvisende barrière som hindrer 
at væsker trenger ned i overflaten. Det er effektivt mot de fleste 
typer væsker og søl, men effektiviteten avhenger av 
gulvmaterialet og gulvets absorberingsevne, og også hva slags 
søl det behandlede gulvet blir utsatt for. Beskyttelsen kan være 
noe begrenset i områder med gjentakende søl og aggressive 
kjemikalier. 

 

Fordeler: 

• Produktet er ikke et overflate-/topisk forseglingsmiddel og 

kan derfor ikke danne blemmer, slites av eller bli misfarget. 

• Gjør at betongen puster (diffusjonsåpen). 

• Kan gi betongen mer farge. 

• Gir høy glans ved polering. 

• UV-stabil 

 

Bruksområder  

Skal påføres på en betongoverflate som en avslutning på 

poleringsprosessen. Er UV-stabil. På høytabsorberende 

overflater kan det kreves to strøk for å gi optimalt resultat.  

For innendørs og utendørs bruk. 

Blandeanvisninger 

Alle Husqvarna PREMIUM GUARD SB-produkter leveres i en 

beholder som er klar til bruk. Fortynning er ikke nødvendig.  

Påføring 

Påføres som siste steg i poleringsprosessen, det vil si etter siste 

angitte resinsteg. Sørg for at gulvet er rent og tørt. Foreta helst 

våtrengjøring med en automatisk gulvvaskemaskin. Overflaten 

må være tørr (restfuktighet < 6 %) og helt fri for smuss. 

Påfør PREMIUM GUARD SB som en tynn film med 

mikrofibermopp, og fordel produktet jevnt over overflaten. Unngå 

å etterlate dammer. Når overflaten akkurat har tørket (etter ca. 

30 min.), fjerner du eventuelt overskytende produkt og skaper 

optimal glans ved å polere overflaten med en pussemaskin og 

en myk, tørr nylonpad. Bruk gjerne en maskin med enkel plate 

og lav hastighet. På høytabsorberende overflater kan det kreves 

to strøk for å gi optimalt resultat. 

Herding 

Ikke utsett overflaten for direkte fuktighet før den er blitt helt 
vann- og oljebestandig. 

Bestandighet mot vann og olje begynner å utvikle seg etter 2–3 
timer og er fullt utviklet etter 24–48 timer. Det er mulig å gå på 
overflaten som er behandlet med PREMIUM GUARD SB etter 
ca. 7 timer, avhengig av omgivelsestemperatur, fuktighet og 
luftsirkulasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbruk: 

1 l PREMIUM GUARD SB dekker ca. 20–50 m2 avhengig av 
hvor porøs betongen er og hvor fint den blir polert etter at 
produktet er påført.  Med to strøk kan du beregne halve 
dekningsgraden. 

Ca. 30–5 0m2/l på polerte/finslipte overflater 

Ca. 20–30 m2/l på grovpussede/uslipte overflater 

Behandlingstemperatur 

Unngå direkte sollys under behandling. Overflatetemperaturen 

skal ligge mellom 10 og 30 °C.  

Holdbarhetstid ved lagring: 

Holdbarhetstiden til PREMIUM GUARD SB i original og tett 

lukket beholder er 12 måneder fra produksjonsdato. Utløpsdato 

(eller MDD = Maximum Durability Date) vises på merkelappen.  

Oppbevaring 

Anbefalt oppbevaringstemperatur: 5–25 °C 

Må bare oppbevares i originalbeholder. Oppbevar beholderen 
tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted, og unngå å utsette 
den for fuktighet og vann. Beskytt beholdere mot skade.  

Miljøvern 

Må ikke tømmes i avløp. Avfallskoder/avfallsbetegnelser i 

henhold til EWC/AVV. Avfallskode produkt: 08 01 11 * (maling 

og lakk som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige 

stoffer)  Avfallskode emballasjer: 15 01 10 *. (Emballasje som 

inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer.) Avfall 

skal avhendes i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Helt 

tomme emballasjer kan resirkuleres. 

Helse og sikkerhet 

PREMIUM GUARD SB er en brennbar væske (UN 1170) med 

flammepunkt 12 °C. Må bare brukes utendørs eller i et godt 

ventilert område.  

Merking i henhold til EU-forskrift nr. 1272/2008 [CLP].  

FARE! Svært brennbar væske og damp. 
Forårsaker alvorlig øyeskade. Holdes på god 
avstand fra varme, varme overflater, åpen ild og 
andre antenningskilder. Røyking forbudt. 
Iverksett tiltak for å hindre statiske utladninger. 
Unngå innånding av 
støv/røyk/gass/tåke/damp/spray. Må bare 
brukes utendørs eller i et godt ventilert område. 
Bruk 
vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsbeskytt
else. HVIS PRODUKTET KOMMER I ØYNENE: 
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut 
eventuelle kontaktlinser hvis det er enkelt. 
Fortsett å skylle. 

 

Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på forespørsel, 

Emballasjedel (PU) 5 10 l PE-spann. 

Husqvarna artikkelnummer:  

501197907   PREMIUM GUARD SB 5 L 

501197908   PREMIUM GUARD SB 10 L 

 

 

 

Denne informasjonen er bare ment som råd og er ikke bindende. Bruken av 

produktet bygger på lokale forhold og den aktuelle overflaten. Ved 

manglende erfaring og hvis det foreligger tvil, anbefaler vi å teste produktet 

på et sted der det ikke er synlig.

 


