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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Speciális PU toll a rugalmas burkolaton keletkezett karcolások kitöltésére. Extramatt 

megjelenés. Gyors száradás. Könnyű kezelhetőség.  

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 Rugalmas, gyári- vagy utólagos felületvédelemmel ellátott burkolatok.  

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 Használat előtt a felületet alaposan tisztítsa meg a szennyeződéstől és a zsíros 

lerakódásoktól. A műanyag eszköz segítségével tisztítsa ki a mélyebb karcolásokat. A 

szürke pad segítségével a karcolás mentén dörzsölje át a felületet. Törölje le a keletkezett 

port a felületről. Rázza fel alaposan a ceruzát 15 másodpercen keresztül, majd a kupak 

eltávolítását követően légtelenítse. A légtelenítéshez tartsa felfele a tollat és nyomja meg 

a gombot. Ezt követően tartsa lefele a tollat, nyomja meg a gombot, és hagyjon néhány 

cseppet kicseppenni egy rongyra. Vezesse végig a karcolás mentén a tollat könnyű, simító 

mozdulatokkal. Száradás után (10-15 perc) a műanyag eszköz segítségével távolíts el a 

felesleget. A kitöltést követően kezelje a karcolást PU Repair Spray-vel. A szürke pad 

segítségével a fényességi eltérések kiegyenlíthetők. A javítás után előfordulhat 

látványbeli eltéré. Ez a teljes felület kezelésével szüntethető meg. A nagyon mély 

karcolások nem távolíthatók el. 

 

4 TECHNIKAI ADATOK 

 Fényességi szint: extramatt=6-8 GE (60°) 

Felhasználható: eredeti csomagolásában gyártástól számított 24 hónapig 

Száradás: 1-2 perc (hőmérséklettől és páratartalomtól függően), a felület 6 óra múlva 

járható. 

Száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában, gyermekek elől elzárva tartandó. 
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 Dr. Schutz Magyarország 

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval 
Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója 
(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek) 
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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 


