
Sealant Smoother 
Profesionalna tekočina za glajenje fug, ki je zasnovana na vodni osnovi.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86548 Sealant Smoother KSSM 1 l plastenka + razpršilka

Lastnosti in prednosti:

• Pripravljena za uporabo - mešanje ni potrebno
• Vsestranska - deluje na najpogostejših fleksibilnih tesnilih
• Popolna obdelava - ne povzroči hrapavega spoja
• Brez topil - spoj ne porumeni
• Na vodni osnovi - varno za uporabnika

Uporaba

Tekočina Sealant Smoother je profesionalna rešitev za glajenje sveže nanešenih fug z materiali, kot so 
silikoni, modificirani silan polimeri, akrili itd., v kuhinjah, kopalnicah in pri vzdrževanju zgradb. Tekočina 
Sealant Smoother je najboljša alternativa domačim mešanicam vode in mila, ki preprečuje, da bi na 
površini spoja ostala bela sled. Tekočina Sealant Smoother je popolnoma brez topil, kar zagotavlja, da 
površina spoja s časom ne bo postala groba ali rumena.

Navodila za uporabo

1. V manjši količini nanesite KENT Sealant Smoother na fugo, preden se začne sušiti.
2. Fugo zgladite.
3. Odstranite odvečno sredstvo Sealant Smoother, predvsem iz naravnega kamna, da preprečite nastanek

madežev.
Opomba: Pazite, da se sredstvo Sealant Smoother ne vpije v površino nanosa. Pred barvanjem izperite 
sredstvo Sealant Smoother s čisto vodo. Pri barvanju fug upoštevajte nasvete proizvajalcev barve in 
tesnilne mase.



Tehnične informacije

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail:info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja 
KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo 
uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne 
lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so 
verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene 
odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in 
primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, 
ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list je na voljo na zahtevo uporabnika

Osnova: Na vodni osnovi

Oblika: Tekočina

Barva: Prozorna

Specifična teža:    1 g/cm³

pH-vrednost: 7 

VOC: 0 g/l 

Temperatura nanosa:  10°C - 35°C

Rok uporabe: 18 mesecev

Tarifna številka: 3401 20 90

mailto:kentinfo.uk@kenteurope.com



