
 

 

 
OPIS PRODUKTU 
 

Impregnat  jest przeznaczony  do  przeciwogniowego  
zabezpieczenia  tkanin,  dekoracji  i  odzieży  nie  narażonych  na  
zmoczenie,   nadając  tkaninom  lnianym,  bawełnianym,  
wełnianym,  poliamidowym  i  poliestrowym  cechę  niezapalności. 
 
ALFAGUARD  ma  postać  granulatu  proszkowego  barwy  
białoszarej.  Impregnat  stosuje  się  w  postaci  roztworu  
wodnego.  Zawiera  związki  fosforu  i  amonu  oraz  środki  
powierzchniowo  czynne  ułatwiające  zwilżanie  impregnowanych  
tkanin.   

 
ZASTOSOWANIE 
 
• szkoły, przedszkola, 
• budynki administracji publicznej, 
• budynki mieszkalne, firmy, 
• teatry, kina, hotele, 
• centra kongresowe, 
• centra handlowe, 
oraz wiele innych obiektów, które wymagają skutecznej ochrony 
przed ogniem. 
 

SPOSÓB APLIKACJI 
 

Przygotowanie do impregnacji: 

ALFAGUARD PŁYN  - jest  gotowym  do  użycia  preparatem  zawierającym  
związki  fosforu  i  amonu  oraz  środki  powierzchniowo  czynne  
ułatwiające  zwilżanie  impregnowanych  tkanin.  Prace  należy  
wykonywać  w  zakresie  temperatur: 15-30°C. 

ALFAGUARD GRANULAT - preparat  należy  wsypywać    stopniowo  do  
podgrzanej  wody  do  ok.  50°C  w  proporcji  1kg  impregnatu  na  9 litrów  
wody -  ciągle  mieszając,  aż  do  całkowitego  rozpuszczenia  się  

granulatu.  Roztwór  należy  sporządzić  na  kilka  godzin  przed  użyciem. 

 

Impregnacja: 

Metoda  kąpieli  -  rozwiniętą  tkaninę  należy  zanurzyć  w  impregnacie  na  
okres 5  minut.  Po  wyjęciu  tkaninę  można  lekko  odsączyć  w  celu  
usunięcia  nadmiaru  impregnatu  i  następnie  wysuszyć.  Nie  można  

impregnować  materiałów  zwiniętych  w  bele.  

Metoda  natrysku  lub  smarowania  -  tkaniny,  których  nie  można  
moczyć  /plusze,  dywany,  chodniki,  tkaniny  jedwabne/  impregnuje  się  
przez  natrysk  lub  smarowanie   rozwieszonej    tkaniny  do  całkowitego  

nawilżenia.  Plusze   należy  impregnować  po  lewej  stronie. 

Suszenie  tkanin  po  impregnacji:  Impregnowane  tkaniny  należy  suszyć  
w  temperaturze  pokojowej.  Proces  można  przyśpieszyć  przez  

podwyższenie  temperatury  do  max.  50° C. 

. 

 

. 

DOSTĘPNOŚCI 
 

Produkt Opakowanie Artykuł nr 

ALFAGUARD  PŁYN 500ml ALGP05 

ALFAGUARD  PŁYN 5l ALGP5 

ALFAGUARD  PŁYN 10l ALGP10 

ALFAGUARD  GRANULAT 1kg(9l) ALGG1 

ALFAGUARD  GRANULAT 5kg(45l) ALGG5 
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ZGODNOŚĆ 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9165/2013 
 
Certyfikat zgodności ITB-2239-W 
 
ALFAGUARD  produkowane są  w UE, spełniają 
najwyższe standardy jakości zgodnie z normą  
EN ISO 9001:2000. 
 

Badanie ogniowe zgodnie z normą EN ISO 6940:2005, 

EN ISO 6941:2005 na odporność ogniową do 120 minut. 
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  PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9165/2013 
Certyfikat zgodności ITB-2239-W 
 
ALFAGUARD  produkowane są  w UE, spełniają 
najwyższe standardy jakości zgodnie z normą  
EN ISO 9001:2000. 


