OKOS FALFESTÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
AZ OKOS
FALFESTÉK
ÜDVÖZLI ÖNT!
Kérjük, hogy mielőtt
hozzálátna a felület
elkészítésének,
mindenképpen
olvassa el a használati
útmutatót.
Jó munkát kívánunk!
Az Okos Falfesték
csapata
Ui.: Ne feledje,
rendelését leadhatja
kiegészítőkre és
készletre egyaránt a
www.okosfalfestek.hu
oldalon.
Felhívnánk előzetesen
figyelmét arra, hogy
az Okos Falfesték új,
környezetbarát
komponensei miatt 28
napig nem lehet a
felületre írni.
Bár ez egy kis
kényelmetlenség,
tartozunk annyival a
Földnek, hogy
vigyázunk rá.
Megértését köszönjük!

Köszönjük szépen, hogy az Okos Falfestéket választotta. Azért, hogy termékünk a
legjobb felhasználói élményt nyújthassa, elkészítettünk egy rövid, használati
útmutató, mely lépésről-lépésre segíti Önt a kivitelezésben és a későbbi
használatban. Ön nem “csupán” a festéket vásárolta meg, a dobozban szinte minden
szükséges eszközt elhelyeztünk az Ön kényelme érdekében.
Amennyiben szeretné vizuálisan is megtekinteni a felhordási módot, látogasson el a
YouTube csatornánkra, melynek rövid linkje: http://bit.ly/OkosFalutmutato.
(Felhívnánk előzetesen figyelmét arra, hogy az Okos Falfesték új, környezetbarát
komponenseinek köszönhetően 28 napig nem lehet a felületre írni, a videóban
szereplő 5 nap az érintésre vonatkozik. Kérjük, hogy erre kiemelten figyeljenek!)

ÍGY HORDJA FEL AZ OKOS FALFESTÉKET
1.A TERÜLET FELMÉRÉSE
A felületet pontosan mérje ki, hogy meggyőződhessen arról, hogy a területre
elegendő lesz-e a festék. A dobozon feltüntetett négyzetméternél többre ne hordja
fel a festéket, ugyanis ezzel azt kockáztatja, hogy az Okos Falfesték nem fog
megfelelően működni.
2.A FELÜLET SIMÁVÁ TÉTELE
Az Okos Falfesték annyira lesz sima, mint a felület, amire felkeni. Töltsön ki minden
lyukat és repedést általános vakolatjavító gipsszel. Ezután fogja a készletből a
csiszolópárnát és dörzsölje át a felületet elsősorban azokon a területeken, ahol a
vakolatjavítót használta.
(Amennyiben Mágnesfalat vagy más mágnesezhető festéket is használ, akkor kérjük olvassa
el figyelmesen a mellékelt Mágnesfal + Okos Falfesték közös használati útmutatót mielőtt
elkezdi a kivitelezést.)

3.ALAPOZÁS
Az Okos Falfestékhez vásárolható külön alapozó. Az általunk forgalmazott Okos
Alapozót nem kötelező megvenni, azonban a 10 év írhatósági garanciát csak az Okos
Alapozóval kezelt felületre tudunk vállalni. Használja fel az alapozót a felületre,
majd hagyja száradni 12 órán keresztül. Amikor megszáradt a fal, nedves
törlőkendővel törölje át a felületet.
4.OKOS FALFESTÉK ÖSSZEKEVERÉSE
Csak akkor fogjon hozzá az anyagok összekeveréséhez, ha van elegendő ideje. Az
Okos Falfesték A és B komponensét keverje össze. Nagyon fontos, hogy minimum 5
percen keresztül folyamatosan kavargassa. Mindenképpen folyékony állágúnak kell
lennie a terméknek, így amennyiben masszaszerű, keverje tovább.
FONTOS! Az anyagot egyszerre lehet bekeverni és a bekeverés után 45-60 percen
belül beköt, így ezen időszak alatt kell végezniük a felkenéssel. A csomósodó anyagot
felkenni a felületre nem lehet, így mindenképpen igyekezzen a felhordással.
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5.
-

OKOS FALFESTÉK FELVITELE
Nem teljes falfelület esetén TESA szalaggal határolja el a felületet
A szélek tökéletes kivitelezése érdekében használjon ecsetet.
Balról jobbra haladjon 1 méteres szakaszokon
Használjon kiegészítőket: henger tálca, fogantyú. A henger és a tálca a készlet részét képezi.
Egyméteres szakaszt egyszerre vigyen fel a hengerrel
Az egyes területeken 8 alkalommal görgesse végig a hengert 1-1 rétegben

6. VIZSGÁLAT
Vizsgálja meg a festett felületet különböző szögekből. Szükség esetén nedvesítse újra a görgőt és javítsa a
kimaradt foltokat vagy az apróbb lyukakat!
7. SZÁRADÁSI IDŐ
Az Okos falfesték 5 óra elmúltával tapintható szárazságú lesz. Ragassza a „Frissen festett fal!” jelzést a
festett felület mellé. Írja fel a használhatóság dátumát (festéstől számított 28 nap).
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FRISSEN FESTETT FAL!

A fal tapintásra száraznak tűnhet, de 28
napig száradnia kell, mielőtt használni lehet.
Cserébe egy Okos felület kapsz, amire bátran
írhatsz és utána letörölheted!
Köszönjük türelmed!
Ekkortól írhatsz rá, amit később le is törölhetsz!
Újra és újra!
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