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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Gyorsan keményedő kétkomponensű poliuretán kitöltő anyag. 

- Nem zsugorodik  

- Könnyen csiszolható  

- Bármely Dr. Schutz 2K vizes alapú lakkal fedhető 

- Szürke színű 

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

 A padlón lévő lyukak, apró rések kitöltéséhez, Dr. Schutz PU Color termékkel történő 

színes felületkezelést megelőzően.  

3 ALKALMAZÁS 

 Alaposan tisztítsa ki a rést és csiszolja meg. Vegye ki a szükséges mennyiséget a Dr. Schutz 

PU Filler anyagból, 2:1 arányban keverje el a corsslinkerrel, majd azonnal töltse ki a 

réseket (10 percen belül). Száradást követően csiszolja vissza az erdeti felület síkjába 

(80/120 csiszolóval). Ezt követően a felület bevonatolható. 

Kérjük, hogy ügyeljen a következőkre:  

- A felületet szakszerűen előkészített, tiszta és száraz, valamint olaj, viasz és pormentes 

kell, hogy legyen.  

- A kitöltés egyenletességének érdekében a rések széleit vágja simára. 

- A padló és a szoba hőmérséklete +18° C és 25° C között legyen a felviteli és száradási idő 

alatt.  

- A munkaeszközöket és kéziszerszámokat a megkeményedést követően mechanikusan 

kell megtisztítani.  

- Olvassa el és kövesse a munkabiztonsági utasításokat.  

- Ha olyan helyen alkalmazza, ahol gurulós, csúszós székeket fognak használni, javasoljuk 

polikarbonát alátéteket alkalmazását a felújítást követően.  

4 ANYAGSZÜKSÉGLET 

 A kitöltendő lyukak és repedések méretétől függően. 

5 SZÁRADÁSI IDŐ 

 Felhasználásra nyitott idő: 10 perc. 180 perc után csiszolható, járható a felület. 

Az alacsony hőmérséklet, magas páratartalom és a rossz szellőzés növelheti a száradási 

időt.  
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6 TÁROLÁS 

 Fagymentes, száraz, hűvös helyen, gyermekektől elzárva tartandó. Eredeti 

csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig eláll. 

7 MŰSZAKI ADATOK 

 Tartalmaz: poliuretán gyanta, kitöltőanyag  

ADR/RID: szállítás szempontjából nem veszélyes készítmény.  

CLP bázis: címkézés nem szükséges  

CLP crosslinker: GHS 07 Figyelem!, tartalmaz: hexamethylene-1,6-diisocyanate 

homopolymer, H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
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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 


