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De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn.  

NP Solutions BV kan geen verantwoording aanvaarden voor een goede werking bij speciale toepassingen.  

Gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze brochure genoemde producten zijn geen verantwoordelijkheid van NP Solutions BV .  

Het verdient aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie. 

NP Solutions BV 

Kattestaart 11 

2954 AC Alblasserdam 

Tel. +31(0)78 6933723 

Fax. +31(0)78 6916156 

e-mail info@npsolutions.nl 

 

ALGEMEEN 

 

Mona-Guard Plus is een uniek product gebaseerd op water en olie afstotende chemie om een water, 

olie afstotende film  te verkrijgen en weerstand tegen vlekvormende producten op poreuze 

bouwmaterialen.  

 

TOEPASSINGEN 

Voor externe daken, gevels, vloeren, tuinproducten en binnen vloeren.  

 

  Metselwerk      Beton bestrating 

 Betonnen tegels    Betonnen dakpannen 

 Natuursteen tegels    Natuursteen bestrating 

 Natuursteen dakpannen   Binnen tegels 

 Pleisterwerk     Binnen tegels 

 Hout en scheepsdekken.    

 

VOORDELEN 

 

 Uitstekend water afstotend    Uitstekende weerstand tegen olie indringing.  

 Uitstekende vlek weerstand   Bestending tegen vuil en verontreiniging 

 Bestending tegen verwering 

en vertraagt veroudering.    Beschermt tegen vorming van mos en algen.  

Damp open (Ademend)   Behoudt vorst Dauw karakteristieken.  

UV, Chemicaliën en kras bestendig  Vermindert uitbloeding. 

Onzichtbare laag, behoud van structuur. Oplosmiddelen vrij. 

Milieu vriendelijk    Blijft tot wel 15 jaar actief.  

 Oplosmiddel vrij    1 laags toepassing, bespaart arbeidskosten 

  

 

Kleur   Helder, niet zichtbaar 

Voorbereiding Zorg ervoor dat de te behandelen ondergrond schoon en droog is. 

Toepassing  Lage druk spuiten, kwast of roller 

Verbruik  3 – 15 m² afhankelijk van type ondergrond.  

Droogtijd  Kleefvrij 2-3 uur 
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Volledig doorgehard  24 uur.  

Onderhoud apparatuur Direct reinigen met water na gebruik 

Verpakking   5 of 25 ltr cans en 1000 ltr IBC 

Opslag   Opslag onder droge condities bij een temperatuur tussen +5 en +35°C. 

Houdbaarheid  12 maanden in originele verzegelde verpakking.  

 

SYSTEEM AANBEVELINGEN 

Voorbereiden ondergrond. 

 

De ondergrond moet gaaf, schoon, droog, vorstvrij, zwakke delen, olie, vet en alle stof. Losse en 

brosse delen moeten volledig verwijderd worden van het oppervlak alvorens Mona-Guard Extra aan te 

brengen. 

- Voor het verwijderen van vet, vuil, vlekken van ondergrond. Gebruik producten van NP Solutions 

    

 

RICHTLIJN VERBRUIK. 

 

Baksteen bestrating 5m²/ liter 

Steenstrips  5m²/ liter 

Beton   5m²/ liter 

Metselwerk  35m²/ liter 

Graniet  15m²/ liter 

Marmer  13m²/ liter 

Zandsteen  8m²/ liter 

Terrazo  8m²/ liter 

Voorgevormd beton 8m²/ liter 

 

Opmerking- NP Solutions b.v. beveelt aan op een kleine plek te testen om er zeker van te zijn dat de 

juiste hoeveelheden gebruikt worden om er zeker van te zijn de juiste eigenschappen te verkrijgen  

afhankelijk van de porositeit van de verschillende bouwmaterialen.  


