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A Safecoat Acriglaze egyesíti a prémium felületkezelő anyagok magas 
minőségét és a környezetbarát termékek előnyeit. – Különös 
körültekintéssel választott, egészségkímélő összetevőinek 
köszönhetően biztonsággal alkalmazható otthon, iskolákban, 
kórházakban, vegyszerekre érzékenyek környezetében 

A Safecoat Acriglaze ideális régi darabok helyreállításához; lezárja és 
óvja a festett felületeket. Száradás után átlátszó, matt felületet ad. 

 

ÚTMUTATÓ A SAFECOAT ACRIGLAZE 
HASZNÁLATÁHOZ 

Fontos: kérjük, olvasd végig az egész utasítást használat előtt! 

1. Alaposan tisztítsd meg a felületet minden zsíros, poros 
szennyeződéstől. Olyan tisztítószert használj, ami nem hagy 
szappanos vagy olajos maradványokat a felületen. A kemény, 
fényes felületeket előzőleg csiszold át finom csiszolópapírral. Ne 
használd málló, porló festékrétegen. Olajbázisú anyagokon 
használva besárgulhat, ezért ezekre tesztelés nélkül ne vidd fel. 

FIGYELEM: a régi festékréteg lecsiszolásakor ólom kerülhet a 
levegőbe a festékporból. Az ólom mérgező, súlyos betegségeket, 
akár agykárosodást is okozhat. Kismamák és kisgyerekek 
feltétlenül kerüljék! Viselj légszűrő maszkot, és HEPA-szűrős 
porszívóval, illetve nedves ronggyal takaríts fel. 

2. Használat előtt alaposan keverd fel az Acriglaze-t. Használat 
közben 20 percenként keverd át. Ne rázd fel! A felvinni kívánt 
mennyiséget öntsd egy másik tárolóedénybe, nehogy 
szennyeződés kerüljön a fel nem használt részbe. 

3. Felviheted ecsettel, szivacshengerrel, vagy akár festékszóróval is. 
Ügyelj rá, hogy a hirtelen mozdulatok buborékot képezhetnek.  
Általában elég egy rétegben felvinni. 
Felvitele legalább 15°C hőmérsékleten, jól szellőző helyiségben 
történjen.  

4. Száradáskor tartsd tiszta, száraz, pormentes, legalább 10°C 
hőmérsékletű, jól szellőző helyiségben. A felület tapintásra már 
egy óra után száraz érzetű. Az egyes rétegek felvitele között hagyj 
legalább 4 óra száradási időt. Ha vastagon viszed fel az anyagot, 
illetve nagy páratartalom esetén ennél hosszabb száradási időre is 
szükség lehet.  

5. A kezelt felületet ne tedd ki nagy hőmérséklet-ingadozásnak. 10°C 
alatti hőmérsékleten tárolt darabokon ne használd. 

Javasoljuk, hogy teszteld a munkafolyamatot!  

 

KÜLTÉRI HASZNÁLAT 
Kültéren és beltéren egyaránt használható.  
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HOGYAN TÁROLD? 
A Safecoat Acriglaze formaldehid-alapú tartósítószerek nélkül készült, 
ezért óvd a szennyeződésektől. Tartsd légmentesen lezárva, fagypont 
feletti hőmérsékleten!  

 

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA 
A festéshez használt eszközöket egyszerűen meleg vízzel és szappannal 
tisztíthatod.  

 

ÖSSZETEVŐK: 
víz, akril-polimer emulzió, módosított akril-vinil emulzió, víz-akril 
emulzió. VOC-tartalom: 9 g/l 

EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK 
A Safecoat Acriglaze rendeltetésszerű használat esetén az egészségre 
ártalmatlan.  
FIGYELMEZTETÉS: SZEMBE, NYÁLKAHÁRTYÁRA VAGY GYOMORBA 
KERÜLVE, BELÉLEGEZVE VESZÉLYES! 

Ha bőrre kerül, bő vízzel mosd le. Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsd ki. 
Belélegzés esetén menj friss levegőre. Ha szembe, nyálkahártyára kerül, 
illetve lenyelés vagy belélegzés esetén azonnal fordulj orvoshoz! 

GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ! 

KÖRNYEZETI HATÁSOK 
A Safecoat Acriglaze nem tartalmaz formaldehidet, ammóniát, 
kőolajszármazékot; nem bocsát ki légszennyező anyagokat, sőt az alatta 
lévő rétegek káros és kellemetlen kipárolgását is megszünteti.  

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS 
A termékismertetőben, használati utasításon, illetve szóban közölt 
információk tájékoztató jellegűek. Mivel a termékek alkalmazásának 
körülményeire nincsen hatásunk, a termék használatából adódó 
következményekért nem vállalunk felelősséget. – Ez természetesen nem 
érinti a törvény által védett fogyasztói jogokat.  

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék használatával 
kapcsolatos semmilyen kárért, sérülésért. 

Kérjük, használat előtt fontold meg, a termék megfelel-e az általad 
elérni kívánt célnak, és annak használatáról a kapcsolódó kockázatok 
mérlegelésével dönts! 

Ha tanácsért fordulnál hozzánk, vagy panasszal élnél, keress minket a 
honlapon megadott elérhetőségeken!  

 

Gyártja: American Formulating  Forgalmazza: Azúr Bagoly Kft. 
         and Manufacturing www.azurbagoly.hu 
        Származási hely: USA  www.tejfestek.hu  

Minden jog fenntartva. 


