Bescherm kostbare oppervlakken met Omniguard
Uw glasramen optimaal beschermd tot einde bouwfase. Omniguard tijdelijke beschermfolie wordt
gespoten en droogt uit tot afpelbare folie, die als tijdelijke bescherming fungeert voor beton,
aluminium, pvc-profielen, glas en andere materialen.
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Stap 1
Omniguard beschermfolie aanbrengen met airless verfspuitapparatuur.
Stap 2
Omniguard beschermt glasramen tijdens de bouwfase.
Stap 3
Omniguard verwijderen als plastic folie zodra de bouwwerkzaamheden gereed zijn.

Voordelen van Omniguard beschermfolie:
 Kostenbesparend: bescherming tegen bouwschade. Ook op plaatsen waar u
tijdens de bouw lastig bij kunt (op hoogte bijvoorbeeld)
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 Tijdsbesparend: eenvoudig en snel aan te brengen met spuitapparatuur of
verfrol
 VOC-vrij
 Ook toepasbaar op structuurlakken
 Blijft goed vastzitten, komt niet los door de wind
 Biedt lange tijd bescherming; gedurende de gehele bouwfase
 Toepasbaar als bescherming aan zowel binnen- als buitenzijde
 Ramen en deuren kunnen tijdens de bouwwerkzaamheden open en dicht
 Licht doorlatend
 Laat geen lijmresten of dergelijke achter
 Beschermt tegen vonken van slijpschijven, cement- & betonresten, etc.
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Bescherm kostbare oppervlakken met Omniguard
Uw beton optimaal beschermd tot einde bouwfase
 trappen
 balkons
 gevelpanelen
 speciaal beton zoals standbeelden, ornamenten, etc.

Ons aanbod
Zelf aanbrengen of laten doen!
Omniguard beschermfolie kunt u prima zelf aanbrengen met technische
ondersteuning en advisering van Hakron.
OF
Laat Omniguard gegarandeerd deskundig aanbrengen door Innofix B.V.

www.innofix.eu

Neem voor meer informatie en richtprijzen contact op met
onze technisch adviseurs.
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