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BriteGuard® Surface SEALER X
Perfekt skydd för ojämna ytor
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Balkonger Skjutdörrar Glasdörrar

BriteGuard® – det smarta ytskyddet

Vad är BriteGuard® för ojämna ytor?

BriteGuard® är ett produktmärke från Bohle AG. Sedan snart 90 år utvecklar, tillverkar och marknadsför vi produkter för glasbearbetning 
och -förädling. Oavsett inriktning på glasverksamheten: vårt kompletta sortiment har de rätta produkterna och lösningarna, även när det 
gäller ytskydd. Bohle har nu, med BriteGuard®, lyckats utveckla ett ytskyddssystem som sätter nya standarder.

BriteGuard® Surface Sealer X är en förstklassig, mycket lättarbetad ytskyddsprodukt för etsade och blästrade glasytor och har 
utomordentligt goda egenskaper:

Endast EN produkt krävs 
Ingen ytterligare för- och efterrengöringsmedel eller andra tillsatsämnen behövs.

Investeringskostnader 
BriteGuard® Surface Sealer kan appliceras med dyna, sprayflaska eller applikator, 
manuellt eller maskinellt: BriteGuard®-skyddet bildas i 3 steg, utan krångel och utan att man behöver köpa in 
dyr utrustning.

Briljant effekt
Genom en kemisk reaktion med glas och glaskeramiska ytor bildar BriteGuard® Surface Sealer X ett mycket 
starkt funktionsskikt som gör att smuts och korrosion får svårt att fastna.

Lång livslängd
BriteGuard® Surface Sealer X är mycket motståndskraftigt mot mekaniska påfrestningar, temperatur, 
UV-strålning och mycket mer.
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c. 1000 nm

Tvärsnitt av 
funktionsskiktet

Glassubstrat

Funktionsskikt
Briljant effekt
Tack vare de briljanta skyddsegenskaperna hos BriteGuard® Sur-
face Sealer X kan oönskad nedsmutsning av blästrat eller frostat 
glas (t.ex. fingeravtryck) avlägsnas mycket enkelt. 

Efter appliceringen reagerar BriteGuard® Surface Sealer X med 
ytan och bildar ett funktionsskikt, som efterbildar glasets struktur. 
Detta funktionsskikt har en extremt låg ytspänning, som tar sig 
uttryck i den välkända avrinningseffekten, som uppstår vid kontakt 
med vatten. 

Möbler

Utomordentligt goda egenskaper
BriteGuard®-funktionsskiktet påverkas inte vid normal användning 
av ytorna ens över långa tidsperioder och bibehåller så gott som 
full effekt.

Optiska egenskaper
Den blästrade/satinerade ytan får ett sidenmatt utseende. Efter 
behandlingen med BriteGuard® Surface Sealer X har ytan ett 
långvarigt skydd mot smuts. Fingeravtryck och bruksspår syns inte 
lika mycket och kan enkelt avlägsnas.

Temperatur-, fukt- och UV-beständighet
BriteGuard® Surface Sealer X klarar temperaturer på upp till 
200°C, fukt och UV-strålning utan nämnvärd påverkan på funktio-
naliteten.

Skiljeväggar Duschdörrar
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Applicering

Beläggningen skadad - vad göra?

Surface SEALER X

Om synliga utseendemässiga skador uppstår i beläggningen på den ojämna ytan p.g.a. felaktig användning och en alltför stor 
påkänning på skiktet (s.k. moln eller strimmor), kan de repareras genom en enkel ombehandling med BriteGuard® Surface 
Sealer X. Det är inte nödvändigt att avlägsna det gamla skiktet, något som skulle vara mycket omständligt, eller att blästra 
ytan på nytt.

Förrengöring Beläggning Efterrengöring

For rough surfaces

Surface
SEALER X

Oj
äm

n

Avlägsna dammet 
från ytan

Fördela jämnt

!
För BriteGuard® behöver 

man inte investera i dyra 

applikatorer!

Rengöring av glaset Applicera/spraya med medlevererat 
sprayhandtag
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Skötsel och underhåll
Det är endast när de belagda glasytorna behandlas på rätt sätt som skyddet upprätthålls med långtidsverkan. Även om BriteGuard® är 
Surface Sealer X mycket tåligt mot slitage och kemikalier, får inga starka eller slipande rengöringsmedel eller hjälpmedel användas till 
rengöringen av den belagda ytan.

Vi rekommenderar BriteGuard® Seal Care för rengöringen. Vi erbjuder också ett Refresher X Set som är enkelt att använda för 
slutkunden. En beläggning som har skadats genom felaktigt handhavande kan alltså återskapas snabbt och enkelt. 

Skyddat glas

Applicering av produkten med mikrofiberduk Vilotid ca 30 minuter
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Beläggning

Surface 
SEALER X
Surface Sealer X har utveck-
lats speciellt för skydd
av ojämna ytor, t.ex. sandblä-
strat eller matt glas.

BO 58 205 00  500 ml
BO 58 250 00  5 l !

Beställ demo-satsen 

nu på 
www.briteguard.com
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Seal 
REFRESHER X

Seal
CARE
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Seal 
CLEANER

Produkter för slutkonsument

Seal Refresher X är idealiskt
för uppfräschning av
funktionsskiktet på ojämna
ytor. Ingår i ett set med en
mikrofiberduk av mycket hög
kvalitet.

BO 58 602 51  250 ml

Seal Care är avsett för
regelbunden rengöring av
BriteGuard®-ytor.

BO 58 610 00  1 l

Seal Cleaner förbereder 
ytorna optimalt för 
beläggningen med Seal 
Refresher. Ingår i ett set med 
Seal Refresher.

Set
BO 58 602 50 250 ml

Set bestående 
av
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Allmänna tillbehör för BriteGuard®

Fönstertvättare
med fleece
Fönstertvättare med luddfritt material
som är lätt att byta ut. För allmän
rengöring av glasytor

BO 55 532 00 35 cm 
BO 55 533 00  45 cm

Special-
rengöringsduk
Av bomull · för torkning av glasytor

BC 50 523 00 

Handtag för
fönsterskrapare
Stål, rostfritt

BO 55 512 00

Kanal med gummi för isättning i
fönsterskrapehandtag BO 55 512 00
 
BO 55 512 25 25 cm 
BO 55 513 00 35 cm 
BO 55 514 00 45 cm

Skyddsmask för
engångsbruk
Andningsskydd vid sprayning av
kemikalier
 
HW 7072 

Spraypistol

Spraypistol för tomflaskor med 28 mm
gänga. Ställ in pistolen till en stor
vätskestråle eller en fin dimma.

BO 5810502 Tomflaska 500 ml 
BO 5810503 Tomflaska 1000 ml 
BO 5810504 Spraypistol
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Bomullspads

Bomullspads för manuell applicering av
BriteGuard®
 
BO 50 520 65 20 Styck
 

Dynhållare med
dyna
I kombination med dynan är hållaren idealisk
för arbetet med BriteGuard®-systemet. Vi
rekommenderar att man använder en dyna per
produkt för att undvika sammanblandning av
produkterna.
 
BC 50 583 00 små · grå
BC 50 584 00 smådynor
BC 50 583 10 stora · blå
BC 50 584 50 stora dynor

Engångshandskar
Dermatril
Mycket god mekanisk beständighet
jämfört med vanliga latexengångshandskar
· Dispenser Kemikalieskyddsklass kat.III
 
BO 50 075 16  Storlek 11
BO 50 075 10  Storlek 10
BO 50 075 19  Storlek 9
BO 50 075 20  Storlek 8

Mikrofiberdukar

Mikrofiberdukar i industrikvalitet för
torkning och polering av förädlade eller
obehandlade glasytor.
 
BC 50 560 00

Skyddsglasögon

Skyddar ögonen mot irritation från stänk
eller under sprayning.
 
BO 50 401 10
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Under senare år har Bohle Group haft ett starkt expanderande 
beslagssortiment. Företaget har just gett ut en 500-sidig bes-
lagskatalog för att presentera hela sortimentet. Uppdelat i fem 
huvudteman Beslag för bad- kök och sanitär, Inredningsbeslag, 
Möbelbeslag, Räckesbeslag och Skärmtaksbeslag, katalogen har 
passande beslag för de flesta applikationer.  

"Med tanke på att beslagsdivisionen fortfarande är ganska ny hos 
Bohle, kan vi redan blicka tillbaka på en imponerande utveckling”, 
säger Marcus Lenge, produktchef för beslag. “Förutom vår egen 
högkvalitativa produktlinje, har vi sedan 2007 ett flertal märkesna-
mn såsom KL-megla, Hawa, Eku och Willach i vårt sortiment. Antal 
produkter har dubblerats till över 5000. Vi har vuxit väsentligt, spe-
ciellt inom divisionen skjutdörrar , " Lenge förklarar och tillägger: 
"På detta sätt kan vi offerera våra kunder rätt produkt för varje till-
fälle. Vår styrka ligger i breda sortimentet, leveranssnabbhet och 
vår erfarenhet med närmare 90 år kunskap inom glas och med råd 
i olika sammanhang.” 

För första gången har Bohle gjort två separata kataloger, beslag- 
och verktygskatalog. Detta är inte endast på grund av det starkt 
expanderande sortimentet. Marcus Lenge: "Vår ambition är att 
göra ett effektivt säljverktyg för våra kunder som de kan använda 
vid vidareförsäljningen till sin kundkrets. Det är därför katalogen 
inte innehåller några priser." Respektive priser kan man hitta an-
tingen i en separate prislista eller snabbt och enkelt via vår Bohle 
Online Shop.

Saknar du beslagskatalog kan du beställa den kostnadsfritt 
på tel.08 - 449 57 50 eller på info@bohle.se

Fem olika världar av beslag på över 500 sidor 

Nyhet
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Den nya ytskyddsprodukten BriteGuard Surface Sealer, (www.
briteguard.com), utvecklad och tillverkad av Bohle, har testats 
mycket ingående av TÜV Rheinland. I och med tilldelningen av 
ett TÜV-certifikat har nu även en neutral instans bekräftat de ut-
märkta egenskaperna hos produkten: ytor belagda med BriteGuard 
Surface Sealer är smutsavvisande och lätta att rengöra – och det 
under lång tid: i omfattande tester har man simulerat en använd-
ningstid på 10 år, varvid det visade sig att 
BriteGuard-beläggningen klarade sig galant, 
så gott som helt utan negativ inverkan på 
effektiviteten. Det finns alltså belägg för 
att BriteGuard både inom- och utomhus va-
raktigt klarar belastning från slitage, vanliga 
hushållsrengöringsmedel, olika temperaturer 
och UV-strålning, och att glas belagt med Bri-
teGuard Surface Sealer är smutsavvisande och enkelt att rengöra, 
även efter  många år.

BriteGuard Surface Sealer är kärnprodukten i BriteGuard-systemet, 
som snabbt och tillförlitligt skyddar glatt glas inom- och utomhus 
mot korrosion och avlagringar. Duschkabiner, balustrader, fasader, 
uterum eller entrétak är smutsavvisande genom beläggningens hy-

drofoba effekt, och klart enklare att rengöra än oskyddade ytor. 
Dessutom är glasytan långtidsskyddad mot korrosion.

Lika effektivt som BriteGuard Surface Sealer skyddar, lika enkel 
är bearbetningen av produkten, som ingår en fast kemisk förening 
med glasytan: en enkel, manuell 3-stegsapplicering görs i verksta-
den eller på plats hos kunden med sprayapparat eller dyna, eller 

maskinellt i fabriken. 
"TÜV-certifieringen är ett viktigt steg i att bi-
behålla det förtroende som många kunder värl-
den över redan har för BriteGuard-systemet", 
säger Volker Brock, produktchef för divisionen 
Ytteknik. 

Beställ broschyren BriteGuard® Surface Sealer för skydd 
av glatta ytor, kostnadsfritt på tel. 08 - 49 57 50 eller www.
bohle.se

BriteGuard® Surface Sealer för släta ytor har 
erhållit TÜV certifikat

! Ta reda på mer om ett optimalt 

skydd av glatta ytor i broschy-

ren om BriteGuard®Surface 

Sealer 
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Sverige

Bohle Scandinavia AB
Pyramidbacken 3
SE-14175 Kungens 
Kurva

T+46 8 44957-50
F +46 8 44957-59

info@bohle.se


