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A Safecoat Polyuresal EXT egy prémium minőségű átlátszó lakk, amely 
kemény és tartós felületet képez. Ez a kültéren is használható termék 
alkalmas beton, kezeletlen fa és festett felület lezárására. – Az 
eredmény foltálló, vízálló, UV-álló, olajálló, kopásálló, mérsékelten 
ellenáll a vegyszereknek.  

 

ÚTMUTATÓ A SAFECOAT POLYURESEAL 
HASZNÁLATÁHOZ 

Fontos: kérjük, hogy olvasd végig az egész útmutatót a használat előtt! 

1. Tisztítsd meg a felületet a szennyeződésektől (zsír, por, 
tisztítószermaradvány). Távolítsd el a fellazult lakk- vagy 
festékdarabokat.  

2. Ha kezeletlen fa lezárásához használod, akkor ne feledkezz meg a 
szálfelhúzásról (vizes ecsettel kend át a felületet, majd száradás 
után csiszold át közepes durvaságú csiszolópapírral). A portalanítás 
után vidd fel a lakkot. A fa nedvességtartalma legyen 12% alatt a 
felvitelkor. 

3. A használat előtt keverd át alaposan a lakkot (de ne rázd fel)!  
Mindig tiszta legyen az eszköz, amit a lakk keveréséhez használsz! 
Óvd a dobozban lévő lakkot a szennyeződésektől: vegyél ki 
nagyjából annyi lakkot, amit előreláthatólag a munka során majd 
felhasználsz!  

4. Legalább 2 rétegben használd. A felvitelhez használhatsz ecsetet, 
hengert, szórópisztolyt. A felvitelkor az anyag fehér színű, ami 
száradás közben kitisztul. Ügyelj rá, hogy vékonyan terítsd az 
anyagot, mert másképpen nem lesz tökéletesen átlátszó az 
eredmény. Ne hígítsd ezt a lakkot. 

5. Az eszközöket szappanos vízzel tisztítsd meg, majd alaposan 
öblítsd el őket. (A termék vízbázisú.) 

Javasoljuk, hogy teszteld a munkafolyamatot!  

 

A KÖVETKEZŐ TÉNYEZŐKRE FIGYELJ ODA: 
> A felvitelkor a hőmérséklet legyen legalább 10°C. 

> Ne használd a terméket akkor, ha a hőmérséklet a következő 24 
órában 8°C alá eshet. 

> Ne használd közvetlen napsütésben. 

> Ne használd alkonyatkor vagy csapadékos időben. 
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SZÁRADÁS: 
A száradáshoz kb. 30 perc szükséges. A következő réteg felviteléig teljen 
el 4 óra. A felvitel után 12 órával már használhatod a felületet. 

 

TÁROLÁS:  
Tartsd légmentesen lezárva! Óvd a szennyeződésektől! Tárold fagypont 
feletti hőmérsékleten! 

 

MÉG TÖBB TIPP... 
A https://azurbagoly.hu weboldalon tippeket, tanácsokat, 
érdekességeket találsz a termék felhasználásával kapcsolatban.  

 

FIGYELMEZTETÉS 
SZEMBE JUTVA, NYÁLKAHÁRTYÁRA KERÜLVE, LENYELVE, 
BELÉLEGEZVE VESZÉLYES! – Fordulj azonnal orvoshoz! 

Ha bőrre kerül, akkor bő vízzel mosd le. Ha szembe kerül, akkor bő vízzel 
öblítsd ki. Ha belélegezted az anyagot, akkor menj friss levegőre.  

GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ! 

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS 
A termékismertetőben, az útmutatóban közölt információkat 
tájékoztatásként közöljük: mivel a termék alkalmazásának körülményeit 
nem befolyásolhatjuk, ezért a termék használatából adódó 
következményekért nem vállalunk felelősséget. – Ez természetesen nem 
vonatkozik a törvény által biztosított jogokra, amik fogyasztóként 
megilletnek.  

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

Kérjük, hogy a használat előtt fontold meg azt, hogy a termék megfelel-e 
a kívánt célnak! A termék használatáról a kapcsolódó kockázatok 
mérlegelésével dönts! 

Ha tanácsért fordulnál hozzánk, akkor keress minket bátran a honlapon 
megadott elérhetőségeken!  

 

Gyártja: American Formulating and Manufacturing  
Származási hely: USA 
 
Forgalmazza: Azúr Bagoly Kft. 
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Minden jog fenntartva. 


