
 
 

 

 

  

 

 

 

Click Sealer 
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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Kiváló minőségű impregnálószer a laminált, valamint kezelt fa és parafa padlók széleinek 

védelmére. Csökkenti a szélek nedvesség okozta dagadásának kockázatát. 

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 Alkalmas az EN-13329 által meghatározott laminált padlóburkolatokra és felületkezelt 

fafelületekre. Használat előtt tesztelje termékünket a felület egy kicsi, nem feltűnő helyen 

az esetleges színelváltozások elkerülése érdekében. 

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 Használat előtt alaposan rázza fel a flakont. Ezt követően vékonyan terítse el a száraz 

padlóra egy műanyag vagy rugalmas acélból készült spatula segítségével. Alaposan 

dolgozza be a résekbe a terméket, majd a felesleges impregnáló anyagot távolítsa el a 

spatulával. A kívánt végeredmény elérése érdekében egy nem foszló törlőkendővel vagy 

az SRP1 egytárcsás súrolóval és fehér PAD-del fényesítse át a felületet, amíg az 

egyenletesen fényű nem lesz. Annak elkerülése érdekében, hogy a Click Sealer gyorsan 

kiszáradjon, mindig csak kis részeket kezeljen. Hagyja egy éjszakát száradni a felületet. A 

száradás után esetlegesen előforduló lépésnyomok egy puha kefével polírozva 

eltüntethetők. 

Kiadósság:   250 ml = 40 m² 

Megjegyzés: A Click Sealerrel érintkezett használt rongyok, száradás közben a 

levegőben lévő oxigénnel való érintkezés miatt öngyulladhatnak. Ezért hagyja a 

használt ruhát  kiterítve, vagy tartsa vízben, vagy zárt tárolóban. A termék 

felhordása alatt és után biztosítson kellő szellőzést. A terméket nem szabad 

belélegezni. Lenyelés esetén ne hánytasson. Azonnal forduljon orvoshoz és 

mutassa meg a címkét vagy a termékkel kapcsolatos információkat. 

 

4 TECHNIKAI ADATOK 
 Adatok az összetevőkről (EK-ajánlás): természetes olajok és viaszok, alifás 

szénhidrogének, ólommentes szárazanyagok. 
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pH-szint: nem határozható meg, a termék oldószer alapú. 

Tisztító- és ápolószerek termékkódja (Giscode): GH 10. 

ADR / RID: nem veszélyes áru a szállítási előírások szerint. 

CLP: A termék nincs osztályozva a CLP rendelet szerint. 

EUH066 Az ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

 

A teljesen kiürített flakont a háztartási hulladékba ártalmatlaníthatják, vagy egy 

újrahasznosító központba vihetik. 

Száraz, hűvös, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva tartandó. 
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 A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett 

legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel 

betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű 

termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink 

használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az 

alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát 

saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem 

használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a 

harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is. 


