
Schade aan het einde van 

bouw- of renovatiewerken is 

voer voor heel wat discussies. 

Wie is verantwoordelijk? Wie 

betaalt de herstellingen? Of 

erger nog, dure vervangingen? 

Komt de verzekering tussen?

Met Omniguard bieden wij 

het hoofd aan deze zorgen. 

Maak kennis met onze 

duurzame, supersterke en 

vooral makkelijk verwijderbare 

gespoten beschermingsfolie.

Indien er niet onmiddellijk een 

schuldige en een oplossing 

gevonden wordt, leidt dit al 

snel tot eindeloze discussies of 

hoog oplopende rekeningen…

Omniguard

supersterk
• beschermt tegen schade door vuil, cement, stof, 

slijpen, gensters, zandstralen, etc.

• voorkomt krassen en schade door abrasie
• uv-bestendig materiaal
• hoge windvastheid door hechting over het 

volledige objectoppervlak

duurzaam
• watergedragen polymeerpasta
• bestendig flexibel en blijvende bescherming
• laat na verwijdering geen sporen na
• minder verspilling en minder afval

efficiënt
• gespoten en geborstelde oplossingen
• breed inzetbaar voor tal van materialen/objecten
• snel en eenvoudig – tot 150m²/dag per persoon
• makkelijk te verwijderen

Jong, Dynamisch, Innovatief en Servicegericht

Innoceal is een jonge onderneming, gevestigd in Hasselt (België), in het

hart van het drielandenpunt België – Nederland – Duitsland. Wij

verdelen en appliceren innoverende producten voor de bouw, handel

en industrie. Dankzij onze sterke advies- en servicegerichte aanpak
creëren we toegevoegde waarde voor onze partners en klanten.
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gespoten beschermingsfolie

voorkomt schade



Omniguard - Toepassingen

gespoten beschermingsfolie

voorkomt schade

Buiten: ramen – deuren – gevelafwerking – architectonisch beton

Binnen: ramen – deuren – sanitair – keukens – toestellen

PRODUCT
OMNIGUARD

Spray
OMNIGUARD

Brush

Type
watergedragen pasta op basis van

gemodificeerde harsen

watergedragen pasta op basis van

gemodificeerde harsen, met vezels versterkt

Verpakking emmer 10kg emmer 5kg

Houdbaarheid 12 maanden in ongeopende verpakking

Kleur
wit/transparant geel

andere kleuren mogelijk

Toepassingen
Grotere oppervlakken Kleinere oppervlakken

ramen, deuren, gevelafwerking, architectonisch beton sanitair, keukens, toestellen

Hecht op de meeste bouwmaterialen, zoals glas beton, hout, metaal, aluminium, polyester, PVC, email, etc.

Applicatiewijze airless spuittoestel borstel

Applicatievoorwaarden

(Object)temperatuur >5°C /  Geen buitenapplicatie bij neerslag of in volle zon.

Applicatie op niet poreuze ondergrond. Deze dient schoon en vetvrij te zijn.

(zie ook technische fiche op www.innoceal.com/downloads) 

Droogtijd Tussen 1-24h, afhankelijk van dikte, luchtvochtigheid en object- en omgevingstemperatuur

Omniguard - Productinformatie

supersterk efficiënt

duurzaam

Meer weten of wenst u een demonstratie?
Bel ons!
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