
  
 

OKOS FALFESTÉK GARANCIÁLIS  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 
Köszönjük szépen, hogy az Okos FALFESTÉK termékcsaládot választotta. Ahhoz, hogy 
termékünk megfelelő legyen, elkészítettünk egy garanciális használati útmutatót, mely 
segítséget nyújt a termék karbantartásához. 
 

• Az Okos Falfesték 24 órán keresztül szárad. Ebben az időszakban a fal közvetlen 
környezetén belül tartózkodni nem szabad, mert a felkavaródó por beleszállhat a 
frissen festett falba 

• Az Okos Falfesték 28 napon belül keményedik ki. Az első 10 napban a felületre írni 
szigorúan tilos. A 11-28 napban csak és kizárólag a filctollat lehet használni, 
törlőfolyadékot még akkor sem, ha írásnyomos marad a felület. Az Okos Falfestékkel 
kezelt felület napról-napra jobban törölhető, a teljes funkcionalitását a 28. napon éri 
el. 

• Csak az általunk forgalmazott filcek használata esetén érvényes az írhatósági 
garancia. Más markerekkel is használható a fal, azonban azok használata által 
történő hibákra sajnos garanciát nem tudunk vállalni. Amennyiben nem az általunk 
forgalmazott filceket szeretné használni, díjmentesen elküldheti hozzánk 
bevizsgálásra, hogy kompatibilis-e az Okos Fallal. Amennyiben igen, azon a filcek 
használata esetén is érvényes a 10 év írhatósági/törölhetőségi garancia 

• Az Okos Mágnesglett/festék neodímium mágnesekkel és mágnesfóliával működik 
megfelelően, mely megvásárolható a webshopunkban. A nem állandó mágnesek 
(például a ferrit mágnes) nem minden esetben maradnak fent a felületen a gyenge 
anyagminőségükből fakadóan. 

• Az Okos Falfestékkel kezelt felületet vegyszeresen csak az általunk forgalmazott 
tisztítófolyadékokkal lehet takarítani. Bármilyen más vegyszeres folyadékkal történő 
tisztítás azonnali garanciavesztést von maga után 



• Amennyiben a felületen több mint két hete rajta van a szöveg, az általunk 
forgalmazott PRO (125ml) folyadékot kell használni. A PRO folyadékot csak abban az 
esetben használja, ha az általános folyadékkal nem jön le az írás a felületről. 

• Az Okos Falfestékkel kezelt felületet táblatisztító kefével, mikroszálas törlőkendővel és 
szivaccsal vagy az SF törlőszivaccsal lehet tisztítani. 

• Az Okos Falfestékre ragasztani szigorúan tilos. Minden ilyen jellegű sérülés azonnali 
garanciavesztéssel jár. 

• A garancia csak a természetes használat esetén érvényes, karistolás, leverés, élest 
tárggyal történő sérülés, vagy az épület szerkezeti, utólag felmerülő problémái, 
illetve az általunk nem felróható kivitelezési hiányoságok miatt keletkezett károk 
esetén a garancia nem áll fenn. Amennyiben nem az általunk forgalmazott termék 
használata során jött elő bármilyen hiba, garanciát vállalni nem tudunk.   

 
 
 
  


