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BELTALAKK

Regener6l6 szett

Kedves felhaszn6l6!

Minden feliiletkezelt fafellilet ki van t6ve sz6mtalan kiros hatisnak, mint p6ldSul a nedvess6g' UV

sugdrzds, h6ingadoziis, csapad6k 6s biol6giai tdnyez6k. Ez6rt fontos id6k6z6nk6nt ellen6rizni a feliilet

esetleges elvdltoziisait 6s egy iitemezett feliileti frissit6st vdgrehajtani, ha sziikseges a hib5kat

o rvosol ni, hogy visszafordithatatla n kd rosodis ne keletkezzen.

A KtT 1 csomag tartalmaz magas szinvonal0 fest6k- 6s lakkfel6jit6 adal€kot 6s egy er6s tisztit6szert'

aminek a segits6g6vel egyszerfien elv6gezhet6 a feliileti fel0jitris. A Klr l-ben taliilhat6 tov:ibbii egy

szintetikus ecset, kesztyfi, csiszol6szivacs, gumirozott papir es kend6.

Felhaszn6lisi 0tmutat6:

1. l6p6s

HHgO11 m6lytisztit6 szer: hasznilatra k6sz, egy kendd segits6g6vel felhordhat6 a kiilt6ri

festett/lakkozott fafeliiletekre. Zsirtalanit6 hat6s6, megtisztitja a feltiletet a szmogt6l, port6l

6s minden fajta szennyez6d6st6l. Nem tesz kdrt a fel0letben 6s nem hagy r6teget' Haszndlat

ut6n a feltilet kev6s vizzel le6blithet6. A HH8o11 el6k6sziti a feluletet a kovetkez6 r6teg

alkalmazCsiihoz (KK1112). HasznSlata javasolt, ha a feliiletet nem lehet sima csapvizzel

lemosni, de nem kdtelez6.

2. 16p6s

KK112 regeneril6 szer: Haszndlatra k6sz. Egy hosszantart6 (1 6v) v6konyv€d6r6teget hoz

l6tre a kezelt festdk/lakk feluleteken. Ha a lakkozott fel0leten nem talSlhat6 vizszivCrgis

illetve reped6s, az anyagot egy pamutkend6 segits6gdvel lehet felhordani egy vagy k6t

retegben 6 6ra elt€rdssel. Sziraddsi ideje 6rint6sre 1 6ra 6s a teljes szirad6s 6 6ra' Haszndlat

ut6n az eszkoz6k csapvizzel elmoshat6k.

Ez az elj6r6s elengedhetetlen annak 6rdek6ben, hogy a felUleteket frissen, rugalmasan 6s eszt6tikusan

konzerv6ljuk. Nagyban n6velheti a tart6ssdgot hossz0tivon. Az els6 6v utSn m6r javasolt a hasznSlata

legaliibb egyszer 6vente. A hasznSlat elmulaszt6sa esetdn a garancidlis probl6m6k6rt nem v6llalhat6

felel6ss6g.

A KIT 1 regener6l6 szett egy iipol6 anyag, amely gy6rt6si, feliiletkezel6si, szerkezeti hibiikb6l ad6d6

probldmCkra nem ny6jt megolddst. Egy kiilt6rre gy5rtott faszerkezetet megkertilhetetlen 6s pontos

gy6rtisi szabilyok szerint kell elkdsziteni, mint p6ld6ul lakkr6teg vastags6g betartdsa, sz6raddsi id6,

vizszintes feliiletek elkeriil6se vagy takarSsa. A Beltalakk Kft. 6ltal forgalmazott fafeliiletkezel6 anyagok

piacvezet6 szinvonalat k6pviselnek 6s rendelkeznek CATAS/WKI PREMIUM-PLus min6sit6ssel, ami az

Eur6pai Uni6 EN-927-2 6s EN-927-3 rendeletben meghatdrozott id6 k6tszeres6t jelenti. A certifikdci6

sz6ma n 01/11.


