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Película de proteção temporária aplicada por spray, para uso em janelas com caixilharia de PVC e alumínio. 
Aplique com pistola de spray sem ar. 

Remova como um filme plástico no final da obra 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  OMNIGUARD NF, é um líquido pronto a usar, à base de água e sem solventes, baseado em dispersões 
de polímeros modificados. Este líquido é aplicado com uma pistola de spray sem ar e seca numa 
película transparente leve e destacável. Este filme protege as janelas de PVC e alumínio contra danos 
que podem ocorrer durante as obras. O filme de proteção OMNIGUARD NF pode permanecer na 
superfície protegida por até 12 meses. Quando os trabalhos de construção são concluídos, o filme 
protetor é removido como um filme plástico e não deixa resíduos. Adequado para uso interno e 
externo. 

VANTAGENS » Redução de custos: protecção completa e eficaz contra danos que podem ocorrer durante as obras 
causadas por reboco, faíscas de discos de moagem, limpadores de fachada, jato de areia, … 

» Economia de tempo: aplicação simples e rápida com pistola de spray sem ar; 
» À base de água, 
» Tanto para proteção interna quanto externa; curto ou longo prazo; 
» O filme de proteção OMNIGUARD NF não se desprende devido ao vento; 
» Também para uso em superfícies nas quais as fitas dificilmente aderem; 
» Ao deixar o OMNIGUARD NF secar com as portas / janelas ligeiramente abertas, essas janelas e 

portas podem ser abertas e fechadas durante os trabalhos de construção sem retirar o filme de 
proteção do OMNIGUARD NF. 

APLICAÇÃO Antes de iniciar a aplicação: 
» Verifique sempre a compatibilidade do OMNIGUARD NF com o substrato. Aplique o produto como 

teste numa pequena área visível com um pincel; deixe curar e remova após 3 dias e avalie se há 
diferenças de superfície na área testada. Em caso de dúvida, entre em contato com a Hevadex. 

» Não use em superfícies de madeira. 
» Tape áreas de ventilação nas janelas. 
» Agite o OMNIGUARD NF para homogeneização (não adicione solventes ou água). Ao aplicar com 

temperaturas mais altas, certifique-se de que o balde com o produto esteja fechado, com a câmara 
sem ar, para evitar a formação de pele no produto. 

Aplicação por spray do 
filme Omniguard NF  Janelas protegidas 

Remova o filme de protecção 
no final dos trabalhos 
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 Aplicação:  
» Requisitos mínimos: T:> 5 ° C; superfície seca; não aplique durante chuva ou quando a chuva for 

esperada nas próximas 24-48h; não aplique quando for esperada formação de gelo nas próximas 
24 horas. 

» Aplique OMNIGUARD NF com pistola de spray sem ar: 
– 150 bar de pressão de pulverização. 
– Com abertura de ponta de pulverização de 0,015 e 0,019 inch. 

» Consumo mínimo e espessura da camada húmida: 0,5 kg/m² (~ 500 micron). Aplique 
transversalmente em duas passagens. Consumo médio: 0,6 kg/m². Verifique a espessura da camada 
com um medidor de filme húmido. Não aplique abaixo da espessura mínima recomendada, pois a 
película seca será mais difícil de remover. Evite a pulverização excessiva em superfícies próximas 
de zonas onde o OMNIGUARD NF esteja aplicado, pois é difícil removê-lo, protegendo-as com fita 
adesiva e plástico e removendo a fita e o plástico após o OMNIGUARD NF ter sido aplicado. 

» Dependendo da temperatura, humidade, ventilação e espessura aplicada, o tempo de secagem é 
de 4 a 48 horas, durante as quais o filme não pode entrar em contato com chuva ou qualquer outra 
forma de água, nem com temperaturas <5 ° C. Em caso de aplicação em áreas fechadas, verifique 
se há ventilação adequada. 

» Limpeza do material, após aplicação em spray: com água fria. 
 
Remoção do filme de proteção OMNIGUARD: 
» Remova o filme de proteção OMNIGUARD NF no final das obras, de uma só vez. O OMNIGUARD 

não deixa nenhum resíduo. 

DADOS TÉCNICOS » Aspecto: líquido branco; filme de proteção transparente acastanhado claro, após secagem; 
» Consumo mínimo e espessura da camada húmida: 0,5 kg / m² (~ 500 micron) 
» Densidade: +/- 0,95 kg/litro; 
» Resistente às intempéries: após 8 a 48 horas (dependendo das condições) 
» Armazenamento: 5 - 20 ° C; armazenar fora da luz solar direta; O produto não resistirá ao 

congelamento. 
» Conservação: 12 meses a partir da data de produção em embalagens originais e fechadas; 

CERTIFICAÇÃO INSTITUTO DE TESTE TESTE NORMA VALOR 

 

Resistência aos raios 
UV e às intempéries 
em perfis de vidro e 
janelas de alumínio 
específicas (perfis 
Reynaers) 

EN ISO 16474-
3:2013 

400h: Passa 

 

EMBALAGEM Balde de 10kg - Palete: 44 x 10 kg (europalete) 

SEGURANÇA Consulte a folha de dados de segurança antes da aplicação. Obrigatório o uso de proteção para os 
olhos, máscara bocal, luvas e vestuário de segurança durante a aplicação. 

EXTRA A HEVADEX não pode ser responsabilizada por danos em superfícies protegidas com o OMNIGUARD 
NF. 

 

DATA DE EDIÇÃO: 08/07/2019 
Aplicam-se as nossas condições gerais de venda.  Este documento não tem valor contractual. Esta Ficha Técnica substitui e anula a versão anterior. A informação fornecida nesta folha tem o 
objetivo de informar e aconselhá-lo. A qualquer momento, esta informação pode ser adaptada devido à evolução técnica. Todas as informações são fornecidas de boa fé e sem qualquer 
garantia. A aplicação, uso e processamento desses produtos estão fora do nosso controle e, portanto, são de inteira responsabilidade do usuário / cliente / aplicador. O usuário do produto 
deve testar a adequação do produto e aplicá-lo para a finalidade pretendida. A responsabilidade estabelecida, se houver, por qualquer motivo, é sempre limitada ao valor dos bens fornecidos 
pela HEVADEX bvba. Os produtos e sistemas são fabricados sob gerenciamento de qualidade total. A HEVADEX bvba reserva-se o direito de alterar as propriedades de seus produtos. Os 
usuários devem sempre consultar a edição mais recente da Folha de dados do produto local, cujas cópias serão fornecidas mediante solicitação. 
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO  OMNIGUARD 110NP, é um líquido aquoso pronto a usar, baseado na tecnologia de polímeros de última 

geração. Este líquido é aplicado por spray e seca rapidamente num filme incolor destacável e transparente 
à luz. Este filme protege janelas e superfícies de betão contra danos e poluições que ocorrem durante as 
obras. O filme de protecção OMNIGUARD 110NP pode permanecer na superfície protegida por até 18 
meses em janelas e 12 meses em betão. Quando os trabalhos de construção são concluídos, o filme 
protetor é facilmente removido e não deixa resíduos. 
Adequado para uso interior e exterior. 

VANTAGENS » Protecção completa e eficaz contra danos e poluições causados por trabalhos com rebocos, faíscas de 
discos de corte, salpicos de betão, etc. 

» Aplicação rápida com dispositivo de pulverização sem ar. 
» Livre de solventes. 
» Tanto para proteção interna quanto externa; curto e longo prazo. 
» O filme protetor OMNIGUARD NP110 não se desprende devido ao vento. 
» Também para uso em superfícies nas quais as fitas dificilmente aderem. 
» Sobre a aplicação em janelas: ao deixar o OMNIGUARD 110NP secar com portas/janelas ligeiramente 

abertas, essas janelas e portas podem ser abertas e fechadas durante os trabalhos de construção sem 
retirar o filme de proteção do OMNIGUARD 110NP da janela/porta. 

» Sobre a aplicação em betão: o filme OMNIGUARD NP110 em betão fresco também atua como 
componente de cura e melhora a qualidade do betão. 

APLICAÇÃO Antes de iniciar a aplicação: 
» Faça um teste com um pincel; remova e avalie a superfície para adequação e para possíveis diferenças de 

cor (por exemplo, betão) ou brilho (por exemplo, perfis de janela de alumínio brilhante). 
» Ao aplicar o OMNIGUARD 110NP em superfícies de betão, é necessário um pré-tratamento hidrófugo da 

superfície do betão com o produto Hevadex BETOSHIELD WB: o BETOSHIELD WB é vaporizado de 0,1 a 
0,15 litro/m² na superfície do betão (seco). O OMNIGUARD 110NP é aplicado pelo menos 2 horas depois. 
Esse pré-tratamento com BETOSHIELD WB não é necessário se o betão já for hidrófugo porque foi tratado 
com um agente hidrófugo, ou se tiver recebido  revestimento anti-graffiti, ou se o betão em si já for 
hidrófugo. 

 
Aplicação:  
» Agite o OMNIGUARD 110NP para homogeneização (não adicione solventes ou água). 
» Requisitos mínimos durante a aplicação e secagem: T: > 5 ° C; aplique sobre uma superfície seca; não 

aplique durante a chuva ou quando se previr chuva ou geada nas próximas 24-48 horas. 

Filme de protecção pulverizado para uso em janelas e betão.   
Remova no final dos trabalhos, como uma membrana de plástico.  
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 » O OMNIGUARD 110NP é pulverizado com um dispositivo de pulverização sem ar a uma pressão de 100 a 
150 bar e com uma abertura de ponta de pulverização entre 0,015 e 0,019 inch.  

» Consumo mínimo total de OMNIGUARD 110NP para garantir fácil destacamento e proteção: 
– Janelas: 0,6kg/m² ou ~600 micron 
– Superfícies de betão: 0,9kg/m² ou ~900 micron 
Verifique a espessura da camada com um medidor de filme húmido. Não aplique mais de 1,5 kg / m². 

» Para acelerar o tempo de secagem e evitar furos em superfícies de betão, aplique em duas passagens, a 
segunda passagem logo após e transversalmente sobre a primeira passagem. 

» Evite o excesso de pulverização em superfícies adjacentes, protegendo-as durante a aplicação. 
» Dependendo de condições como a temperatura, o filme perfeitamente aderido dentro de 4 a 8 horas 

após a aplicação, e o tempo total de secagem é de 12 a 48 horas, durante as quais o filme não pode entrar 
em contato com a chuva ou qualquer outra forma de água, nem com temperaturas <5 ° C. 

» Durante a aplicação, mantenha o balde fechado sem ar para evitar a formação de pele. 
» Em caso de aplicação interna, permita ventilação. 
» Limpeza do material: após o uso, limpe com água. 
 
Remoção do filme de protecção OMNIGUARD: 
   Superfícies de betão: dentro de 12 meses, após aplicação; superfícies de janelas: dentro de 18 meses após 

a aplicação.  

LIMITAÇÕES » Não use o OMNIGUARD 110NP em vidro de policarbonato nem em superfícies de madeira. 
» Não aplique durante a ocorrência de chuva ou geada, ou quando esperado dentro de 24 horas após a 

aplicação. 
» Não aplique o OMNIGUARD 110NP sob luz solar direta ou em superfícies com temperatura> 30 ° c. 

INFORMAÇÃO TÉCNICA » Aspecto: líquido branco; filme incolor transparente claro após a secagem; 
» Consumo: consumo total mínimo: 0,6kg/m² (0,9kg/m² para superfícies de betão) 
» Densidade: +/- 0,95 kg / litro; 
» Propriedades do filme de proteção: semitransparente, flexível, destacável; 
» Resistente às intempéries após 4 a 48 horas, dependendo das condições; 
» Armazenamento: 5 – 20 °C; armazenar fora da luz solar directa; 
» Conservação: 12 meses a partir da data de produção em embalagem original e fechada. 

CERTIFICAÇÕES DO PRODUTO INSTITUTO DE TESTE TESTE NORMA VALOR 

 UV- e resistência às 
intempéries  

EN ISO 16474-
3:2013 

400h 

 
Avaliação do sistema: 
proteção de betão e 
janelas 

VERITAS Passa 

 

EMBALAGEM Balde de 10kg - Palete: 44 x 10 kg; ou tambor de 120kg – Palete: 3 x 120kg 

SEGURANÇA Consulte a folha de dados de segurança antes da aplicação. Obrigatório o uso de proteção ocular, máscara 
bocal, luvas e vestuário de segurança. 

EXTRA A HEVADEX não pode ser responsabilizada por danos em superfícies protegidas com OMNIGUARD 110NP. 

 

DATA DE EDIÇÃO: 26/06/2019 
Aplicam-se as nossas condições gerais de venda.  Este documento não tem valor contractual. Esta Ficha Técnica substitui e anula a versão anterior. A informação fornecida nesta folha tem o 
objetivo de informar e aconselhá-lo. A qualquer momento, esta informação pode ser adaptada devido à evolução técnica. Todas as informações são fornecidas de boa fé e sem qualquer 
garantia. A aplicação, uso e processamento desses produtos estão fora do nosso controle e, portanto, são de inteira responsabilidade do usuário / cliente / aplicador. O usuário do produto 
deve testar a adequação do produto e aplicá-lo para a finalidade pretendida. A responsabilidade estabelecida, se houver, por qualquer motivo, é sempre limitada ao valor dos bens fornecidos 
pela HEVADEX bvba. Os produtos e sistemas são fabricados sob gerenciamento de qualidade total. A HEVADEX bvba reserva-se o direito de alterar as propriedades de seus produtos. Os 


