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CRYSTAL GUARD PLUS 
 

Το Crystal Guard Plus είναι μια χημική ένωση που έχει σχεδιαστεί για την επεξεργασία της 
επιφάνειας του μονολιθικού γυαλιού καθώς και άλλες εφαρμογές όπως τα κεραμικά, πλακάκια 
, επιφάνειες σμάλτου κ.λπ., και παρέχει ανθεκτική προστασία ενάντια στις περιβαλλοντικές 
επιρροές. Το κύριο πλεονέκτημά του είναι η προστασία που οφείλεται στην υδροφοβική και 
ελαιοφοβική δράση μιας πολυμερούς επίστρωσης (φιλμ). Αυτό αποτρέπει τη συσσώρευση 
της βρωμιάς, κατά συνέπεια μειώνοντας σημαντικά τη συχνότητα καθαρισμού του γυαλιού. 

 

Το Crystal Guard Plus προστατεύει επίσης την επιφάνεια του γυαλιού από επιθετικά 
φαινόμενα, όπως η όξινη βροχή, η ρύπανση και η συμπύκνωση υδρατμών που επηρεάζουν 
άμεσα την ποιότητα του γυαλιού με διάφορους τρόπους. Το Crystal Guard Plus αποτρέπει 
τον κίνδυνο χημικής επίθεσης αυτών των φαινομένων. Επίσης παρέχει αποτελεσματική 
προστασία μακράς διαρκείας ενάντια στη θόλωση του γυαλιού που οφείλεται στη 
συμπύκνωση υδρατμών. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι σημαντικό δεδομένου ότι οι 
όλο και περισσότερες αυστηρές απαιτήσεις θερμικής μόνωσης για τα κτήρια οδηγούν στην 
αυξανόμενη συμπύκνωση υδρατμών στην εξωτερική πλευρά του γυαλιού (θόλωση). 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
Προ-καθαρισμός 
 
Πριν την εφαρμογή του Crystal Guard Plus η επιφάνεια του γυαλιού πρέπει να καθαριστεί 
λεπτομερώς.  
Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει σε πλυντήριο διπλής υάλωσης ή με το χέρι με κάποιο 
βιομηχανικό απορρυπαντικό (όπως το ACEDET 5509*). 
 
Όταν το Crystal Guard Plus εφαρμόζεται σε προσυναρμολογημένα διπλά μονωτικά, πρέπει 
να έχει στεγνώσει πλήρως η κόλλα. Κανένα υπόλειμμα στεγανωτικής ουσίας δεν πρέπει να 
παραμείνει στην επιφάνεια που πρόκειται να επιστρωθεί. Για τη καλύτερη προσκόλληση του 
Crystal Guard Plus η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από βρωμιές, ιδιαίτερα πετρέλαιο, 
λίπος και σκόνη. 
Μετά από το καθάρισμα, η επιφάνεια του γυαλιού πρέπει να μην έχει ορατά υπολείμματα 
νερού. Μια απολύτως ξηρή επιφάνεια δεν είναι απαραίτητη. Για να αποτραπεί η ρύπανση, το 
Crystal Guard Plus θα πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως μετά από το καθάρισμα του γυαλιού. 
 
 
 
Εφαρμογή του Crystal Guard Plus 
 
Ψεκάστε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του γυαλιού ώστε να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές 
υγρό στρώμα. Μετά από την εφαρμογή στο γυαλί παρουσιάζεται ένα ομοιόμορφο αδιαφανές 
επίστρωμα. 
 
Επιφάνεια επικάλυψης με μπουκάλι σπρέι 250ml:  ~ 12τ.μ. σε επίπεδο γυαλί 
         ~4-5τ.μ. σε αμμοβολημένο γυαλί 
 
 
 
Στέγνωμα του Crystal Guard Plus 
 
Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος , η επίστρωση του Crystal Guard Plus υποβάλλεται σε 
μια χημική αντίδραση που είναι θερμοκρασιακά εξαρτώμενη. 
 
 
Χρόνοι στεγνώματος σύμφωνα με την θερμοκρασία του γυαλιού: 
 
15 °C ---------------------  τουλάχιστον 55 με 65 λεπτά 
25 °C ---------------------  τουλάχιστον 20 με 25 λεπτά 
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Εάν ο χρόνος στεγνώματος είναι πάρα πολύ σύντομος η χημική σύνδεση με την επιφάνεια 
του γυαλιού δεν θα είναι πλήρης και το Crystal Guard Plus δεν θα είναι πλήρως 
αποτελεσματικό.   
Από την  άλλη εάν ο χρόνος στεγνώματος είναι μεγάλος, οδηγεί στην δημιουργία μιας ορατής 
πολυμερής επίστρωσης που μπορεί να χαλάσει την διαύγεια και να χρειαστεί μια πρόσθετη 
προσπάθεια μετά-καθαρισμού. 
 
 
Μετά-Καθαρισμός 
 
Αμέσως μετά το στέγνωμα καθαρίστε χειροκίνητα ( όχι σε πλυντήριο για να μην έρθει σε 
επαφή το Crystal Guard Plus με τις βούρτσες) το γυαλί με ειδικό βιομηχανικό 
απορρυπαντικό (όπως το ACEDET 5509*) ή με σκέτο ζεστό νερό (30-35°C) και ένα μαλακό 
πανί. 
 
Εάν ο μετά-καθαρισμός δε γίνει διεξοδικά, το επιπλέον υλικό μπορεί να παραμείνει στη μορφή 
λιπαρού φιλμ αφού στεγνώσει η επιφάνεια. Σε αυτήν την περίπτωση συνιστούμε να 
επαναλάβετε ξανά τη διαδικασία μετά-καθαρισμού. Εάν περάσει αρκετή ώρα, τα υπολείμματα 
του Crystal Guard Plus μπορεί να πολυμεριστούν με τέτοιο τρόπο που καθιστά τον 
καθαρισμό πολύ δύσκολο. Εάν συμβεί αυτό, σας συνιστούμε να γυαλίσετε την επιφάνεια με 
ένα βαμβακερό ύφασμα και 3% οξικό οξύ. 
Εάν ο χρόνος αντίδρασης περάσει πολύ τότε ίσως χρειαστεί έντονος καθαρισμός.  
 
 
 
Δύο τρόποι να ελέγξετε την αποτελεσματικότητα του Crystal Guard Plus 
 
 

1. Με το δάχτυλο του χεριού: Η επιφάνεια του γυαλιού είναι πιο απαλή. 
2. Πριν την εφαρμογή του προϊόντος κολλήστε χαρτί στην μισή επιφάνεια του 

γυαλιού και εφαρμόστε τη διαδικασία προ-
καθαρισμός/εφαρμογή/στέγνωμα/μετά-καθαρισμός. Μετά αφαιρέστε το χαρτί 
και ρίξτε λίγο νερό πάνω στο γυαλί για να δείτε τη διαφορά. 

 
 
Για καλύτερα αποτελέσματα και μακροχρόνια διάρκεια το πλύσιμο του γυαλιού να γίνεται με 
απιονισμένο νερό. 
 
 
*ζητείστε μας αυτά τα προϊόντα. 
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