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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Adalékanyag a karcállóság további növelése és matt hatás elérése érdekében. A Dr. 

Schutz PU Sealer/Waxnomor, Dr. Schutz PU Sealer 100/Waxnomor 100 és Dr. Schutz PU 

Anticolor/ Marknomor termékekhez. A bázislakkhoz 20%-ig keverhető. Könnyű használat, 

hatásos eredmény. 

 

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

 Valamennyi Dr. Schutz vizes bázisú bevonattal használható az ajánlott alkalmazási 

területeken. Ideális valamennyi matt és kopásnak kitett felülethez. Sötét és könnyen 

karcolódó anyagokhoz is javasolt. 

 

3 ALKALMAZÁS 

 Nagyon alaposan rázza fel! A Dr. Schutz DuroPlus L terméket először alaposan és 

egyenletesen hozzá kell keverni a bázislakkhoz. Ezután keverje össze a bázislakkhoz 

számított mennyiségű  Crosslinker-rel. Az alkalmazás a bázislakk rendszer alapján 

történjen.  

Kérjük, figyeljen a következőkre:  

- A felvitel előtt készítsen mintát.  

- Jegyezze fel a DuroPlus L keverési mennyiségét későbbi referenciaként.  

- Keverjen egy rétegre elegendő lakkot a teljes területre. 

- A későbbi hozzákeverés fényességbeli eltéréseket eredményezhet.  

- Az adagolást pontosan ki kell mérni mérőeszköz segítségével. 

 

4 ANYAGSZÜKSÉGLET 

 A keverési aránytól függ. Általában 5 g/m² (Takarás: 200 m²/l) 50 ml/m² lakkfogyasztás és 

1:10 keverési arány esetén. 
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5 SZÁRADÁSI IDŐ 

 Lásd a bázislakk megadott adatait. 

 

6 TÁROLÁS 

 Száraz, hűvös, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva tartandó. Eredeti 

csomagolásában a gyártási időponttól számított 24 hónapig. 

Ha változó hőmérsékleten és/vagy nyitott dobozban tárolja, száraz darabok 

képződhetnek. Amennyiben ez előfordul, ezeket használat előtt el kell távolítani. 

 

7 MŰSZAKI ADATOK 

 Anyagtartalom: víz, poliakrilát, kovasav, ásványi anyagok, viaszok, adalékanyagok. 

1,2-benzizothiazol-3(2H)-1t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

voc (g/l) 2 (ISO11890). 

ADR/RID: a szállítási rendelkezések értelmében nem minősül veszélyes terméknek. 

CLP/GHS: címkézés nem szükséges. 

A kiürült csomagolás háztartási hulladékként kezelhető, vagy újrahasznosításra leadható.. 
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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. 


