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A PIGROL felületkezelő termékeket magas minőség jellemzi. A termékek a címkén, termékleíráson és biztonsági adatlapon feltüntetett 
használati utasításoknak megfelelő, alapos felület-előkészítést igényelnek. A fönti információ a gyártó legjobbtudására és gyakorlati 
tapasztalataira alapul, de nem mentesít az alól, hogy a terméket a felhordási körülményekhez igazítva kell alkalmazni. A PIGROL Farben 
GmbH, üzleti alapelvei szerint garantálja a termék következetesen magas minőségét. A gyártónak nem áll módjában a termékekre 
vonatkoztatva olyan információt nyújtani, ami a termékek más gyártók termékeivel való összekeverését és együttes használatát érinti, s a 
fönt nevezett szituációban a garancia megszűnik. Mindemellett a gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő 
károkért. A gyártó fenntartja jogát arra, hogy a termékeken és azok csomagolásán előzetes bejelentés nélkül technikai módosításokat 
alkalmazzon. 

 

PPIIGGRROOLL  SSVVÉÉDD  VVIIAASSZZ 

((PPIIGGRROOLL  SScchhwweeddeenn  WWAAXXXX))  

((PPIIGGRROOLL  SSwweeddiisshh  FFoorrmmuullaa  WWaaxx)) 
 

 

 
 

**  ccssööppööggééssmmeenntteess  vviiaasszz  
**  vvíízzhhaattllaann  ééss  iiddőőjjáárráássáállllóó  bbeevvoonnaatt  bbeellttéérrii  ééss  

kküüllttéérrii  ffaa  ffeellüülleetteekk  kkeezzeelléésséérree  
**  vvééddii  aa  ffáátt  aa  nneeddvveesssséégg,,  aa  sszzeennnnyyeezzőőddéésseekk  

ééss  aa  UUVV  ssuuggáárrzzááss  kkáárrooss  hhaattáássaaii  eelllleenn  
**  mmaaggaass  mmiinnőőssééggűű,,  tteerrmméésszzeetteess,,  nnöövvéénnyyii  

vviiaasszz  ttaarrttaalloommmmaall  
* tteerrmméésszzeettbbaarráátt,,  vvíízzhhííggííttáássúú  ffoorrmmuullaa 
* oollddóósszzeerrmmeenntteess 
* nnyyááll--  ééss  iizzzzaaddssáágg--eelllleennáállllóó 

  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS:: 
TTiixxoottrróópp  jjeelllleeggűű  vvíízzhhííggííttáássúú  ffaavviiaasszz  kküüllttéérrii  ééss  bbeellttéérrii  hhaasszznnáállaattrraa,,  mmeellyy  ggyyoorrssaann  
sszzáárraadd,,  sszzaaggttaallaann..  AA  mmaaggaass  mmiinnőőssééggűű  ffaavviiaasszz  mmééllyyeenn  bbeesszzíívvóóddiikk  aa  ffáábbaa,,  ííggyy  aa  
ffeellüülleetteett  eelllleennáállllóóvváá  tteesszzii..  AA  ffaa  ppóórruussaaiitt  hhaaggyyjjaa  lléélleeggeezznnii,,  aa  ffáánnaakk  kkeelllleemmeesseenn  
bbáárrssoonnyyooss  ffeellüülleetteett  aadd..  CCssööppööggééssmmeenntteess  jjeelllleeggéénneekk  kköösszzöönnhheettőőeenn  kküüllöönnöösseenn  
aallkkaallmmaass  aa  ffeejj  ffööllööttttii  ffeessttéésshheezz..  
FFéénnyyeelllleennáállllóó,,  mmiikkrrooppiiggmmeenntteekkeett  ttaarrttaallmmaazz,,  mmeellyyeenn  mmééllyyeenn  bbeehhaattoollnnaakk  aa  ffáábbaa,,  
mmeeggvvééddvvee  aazztt  aazz  eellsszzíínneezzőőddééssttőőll  ééss  aazz  UUVV  ssuuggáárrzzááss  kkáárrooss  hhaattáássaaiittóóll..  TTeerrmméésszzeettbbaarráátt  
tteerrmméékk::  vvíízzhhííggííttáássúú  ffoorrmmuullaa,,  mmeellyy  sszzáárraaddááss  uuttáánn  vvíízzhhaattllaannnnáá  tteesszzii  aa  ffeellüülleetteett..  
OOllddóósszzeerrmmeenntteess,,  nneemm  ttűűzzvveesszzééllyyeess,,  nneemm  ttaarrttaallmmaazz  vveeggyyii  ffaakkoonnzzeerrvváállóó  aannyyaaggookkaatt..  
MMeeggbbíízzhhaattóó  vvééddeellmmeett  nnyyúújjtt  aa  nneeddvvsszzíívvááss,,  dduuzzzzaaddááss  ééss  öösssszzeesszzáárraaddááss  eelllleenn,,  mmeeggeellőőzzii  
aa  ffaa  rreeppeeddéésséétt..  
AA  DDIINN  5533116600  sszzaabbvváánnyy  eellőőíírráássaaiinnaakk  mmeeggffeelleellőőeenn  nnyyááll--  ééss  iizzzzaaddssáágg--eelllleennáállllóó,,  aazz  EENN  7711  
((33..  rréésszz))  kköövveetteellmméénnyyeeiikk  mmeeggffeelleell  ((ggyyeerrmmeekkjjááttéékkookk  bbiizzttoonnssáággaa))..  
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT:: 
EEuurróóppaaii  vvaaggyy  ttrróóppuussii  ffaaffaajjttáákkbbóóll  kkéésszzüülltt  úújj  ééss  rrééggii  ffaaffeellüülleetteekk  kkeezzeelléésséérree..  AA  vviiaasszz  
kküüllttéérrbbeenn  mmeeggffeelleell  eessőőddeesszzkkáázzaatt,,  ffaappaanneell  bbuurrkkoollaattookk,,  eerrkkééllyykkeerrííttéésseekk,,  kkeerrttii  bbúúttoorr,,  
aajjttóókk,,  aabbllaakkookk,,  kkeerrííttéésseekk,,  ssttbb..  ffeellüülleetteeiinneekk  kkeezzeelléésséérree..  SSzziinnttéénn  mmeeggffeelleell  mmeelleegghháázzaakk  
ffaa  ffeellüülleetteeiirree  ééss  kkaappttáárrookk  ffeellüülleettii  kkeezzeelléésséérree  iiss..  
BBeellttéérrbbeenn  mmeeggffeelleell  ffaa  mmeennnnyyeezzeetteekk  ééss  ppaaddllóókk,,  ffaallbbuurrkkoollaattookk,,  llééppccssőőkkoorrllááttookk,,  aajjttóókk,,  ffaa  
bbúúttoorrookk,,  ssttbb..  kkeezzeelléésséérree..  
EErrőőss  vvíízzhhaattllaann  hhaattáássaa  mmiiaatttt  mmeeggffeelleell  mmaaggaass  ppáárraattaarrttaallmmúú  hheellyyiissééggeekk,,  mmiinntt  ppll..  
ffüürrddőősszzoobbáákk,,  uusszzooddáákk,,  sszzaauunnáákk  ééss  kkoonnyyhháákk  ffaa  ffeellüülleetteeiinneekk  kkeezzeelléésséérree..  
 

    MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK:: 
SSzzíínneekk::  1133  eellőőrree  kkeevveerrtt  sszzíínn,,  mmeellyyeekk  eeggyymmáássssaall  iiss  

kkeevveerrhheettőőeekk..  PPIIGGRROOLL,,  RRAALL  ééss  NNCCSS  sszzíínnkkáárrttyyáákk  
sszzíínneeii  sszzeerriinntt  sszzíínneezzhheettőő..  

  FFeessttééss  eellőőtttt  jjaavvaassoolltt  tteesszzttffeessttééss  vvééggzzééssee..  AA  vvééggssőő  sszzíínnhhaattáásstt  eellttéérrhheett  aa  

sszzíínnmmiinnttaa  áárrnnyyaallaattááttóóll,,  aammiitt  bbeeffoollyyáássooll  aa  ffaa  eerreeddeettii  sszzíínnee,,  ffaajjttáájjaa,,  

nneeddvveessssééggttaarrttaallmmaa,,  aa  ffeellhhoorrddootttt  rréétteegg  vvaassttaaggssáággaa,,  ssttbb..  AA  ffeehhéérr  sszzíínnaannyyaagg  
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ttiittáánniiuumm--ddiiooxxiiddoott  ttaarrttaallmmaazz,,  eezzéérrtt  eennyyhhéébbbb  UUVV--vvééddeellmmeett  bbiizzttoossíítt,,  mmiinntt  aa  ttööbbbbii  

sszzíínn..  AAzz  iiddőőjjáárrááss  hhaattáássaaii  eelllleenn  ooppttiimmáálliiss  vvééddeellmmeett  nnyyúújjttaannaakk  aa  ddiióóffaa,,  aa  

ttüürrkkiizzkkéékk  ééss  aa  ssvvééddvvöörrööss  sszzíínneekk..  MMiinnddeenn  rréétteegg  ssööttééttííttii  aazz  áárrnnyyaallaattoott..  

 
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt:: sseellyymmeesseenn  mmaatttt  
FFeeddőőkkééppeesssséégg:: 1100--1122  mm22//lliitteerr//rréétteegg 

AA  vvaallóóddii  ffeeddőőkkééppeesssséégg  ffüügggg  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  mmiinnőőssééggééttőőll,,  nneeddvvsszzíívvóó  
kkééppeessssééggééttőőll  ééss  aa  ffeellhhoorrddááss  mmóóddjjááttóóll..  AA  ffookkoozzoottttaann  ppoorróózzuuss,,  vvaaggyy  dduurrvvaa  
ffeellüülleetteekk  kkeezzeellééssééhheezz  ttööbbbb  vviiaasszz  sszzüükkssééggeess..  
 

KKiisszzeerreelléésseekk:: 00,,7755  ll;;  22,,55  ll  
HHííggííttááss:: vvíízzzzeell 
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd:: eeccsseett,,  hheennggeerr  
   
SSzzáárraaddáássii  iiddőő:: éérriinnttéésssszzáárraazz  kkbb..  3300--6600  ppeerrcc  mmúúllvvaa 
((2200°°CC--oonn  ééss  6600%%  rreellaattíívv  ccssiisszzoollhhaattóó  ééss  ááttffeesstthheettőő  kkbb..  11--22  óórraa  mmúúllvvaa  
 ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))  SSzzáárraaddááss  aallaatttt  nniinnccss  oollddóósszzeerr  kkiippáárroollggááss.. 
 
VViisszzkkoozziittááss: hhaasszznnáállaattrraa  kkéésszz  

    SSűűrrűűsséégg:: kkbb..  11,,0033  kkgg//ll 
ÖÖsssszzeettéétteell::   vviiaasszz  eemmuullzziióó,,  aakkrriilláátt  eemmuullzziióó,,  aaddaalléékkaannyyaaggookk,,  vvíízz,,  

sszzeerrvveess  ééss  áássvváánnyyii  ppiiggmmeenntteekk..  
KKööttőőaannyyaaggookk::  vvíízzbbeenn  eemmuullggeeáálltt,,  mmóóddoossííttootttt  tteerrmméésszzeetteess  vviiaasszzookk,,  

mmeellyyeess  aa  ffaa  vvééddeellmméétt  ééss  ffeennnnttaarrttáássáátt  bbiizzttoossííttjjáákk..  
  
NNéémmeett  GGIISSCCOODDEE::  MM--KKHH  0011  
EEWWCC  hhuullllaaddéékkkkóódd::  0088  0011  1122  
  
TTáárroollááss::  HHaasszznnáállaatt  uuttáánn  sszzoorroossaann  zzáárrjjaa  vviisssszzaa  aa  kkaannnnáákkaatt..  

TTáárroolljjaa  hhűűvvööss  hheellyyiissééggbbeenn..  FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  
________________________________________________________________________________________________________________________________  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  
hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  ++55°°CC,,  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt.. AA  ffeesstteennddőő  
ffaa  nneeddvveessssééggttaarrttaallmmaa  nnee  hhaallaaddjjaa  mmeegg  aa  1188%%--oott..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
AA  ttöökkéélleetteess  mmiinnőősséégg  eelléérrééssééhheezz  eelleennggeeddhheetteettlleenn  aa  ffeellüülleett  mmeeggffeelleellőő  eellőőkkéésszzííttééssee..  
  
KKeezzeelleettlleenn  ffeellüülleetteekk  
TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aa  ppoorrtt,,  aa  zzssíírrooss  oollaajjooss,,  vviiaasszzooss  ééss  eeggyyéébb  sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett  ééss  aa  
llaazzaa,,  lleevváállóó  rroossttookkaatt..  SSzzüükksséégg  eesseettéénn  ccssiisszzoolljjaa  mmeegg  aa  ffeellüülleetteett,,  sszzáálliirráánnyybbaann..  TTáávvoollííttssaa  
eell  aa  ccssiisszzoolláásskkoorr  kkeelleettkkeezzeetttt  ppoorrtt..  AA  ggyyaannttaazzsseebbeekkeett  ttáávvoollííttssaa  eell  mmeecchhaanniikkuussaann..  AA  
mmaaggaass  ggyyaannttaa  ttaarrttaallmmúú  ffeellüülleetteekkeett,,  vvaaggyy  aazz  oollaajjooss  lleerraakkóóddáássookkaatt  mmoossssaa  llee  nniittrroo  
hhííggííttóóvvaall..    
  
KKoorráábbbbaann  kkeezzeelltt  ffeellüülleetteekk::  
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VViiaasssszzaall  kkeezzeelltt  ffeellüülleetteekk  
DDöörrzzssöölljjee  llee  aallaappoossaann  aa  ffeellüülleetteett,,  ttáávvoollííttssaa  eell  aa  sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett..  AA  ggyyaannttááss  
ffeellüülleetteekkeett  mmoossssaa  llee  nniittrroo  hhííggííttóóvvaall..  
  
FFeesstteetttt  ffeellüülleetteekk  
AA  ffiillmmrréétteeggeett  nneemm  kkééppeezzőő  ffeessttéékkkkeell  ffeesstteetttt  ffeellüülleett,,  ttiisszzttííttááss  uuttáánn  kköözzvveettlleennüüll  ááttffeesstthheettőő  
aa  SSvvéédd  VViiaasssszzaall..  AA  ffiillmmrréétteeggeett  kkééppeezzőő  ffeessttéékkeett  tteelljjeesseenn  eell  kkeellll  ttáávvoollííttaannii  aa  ffeellüülleettrrőőll,,  
aazzuuttáánn  lleehheettssééggeess  aa  SSvvéédd  VViiaasssszzaall  vvaallóó  kkeezzeellééss..  
KKeemméénnyyoollaajjookkkkaall  kkeezzeelltt  ffaaffeellüülleetteekkrree  nneemm  hhoorrddhhaattóó  ffeell  aa  PPIIGGRROOLL  SSvvéédd  VViiaasszz..  
  
EEllöörreeggeeddeetttt  llaakkkkrréétteeggeekk  
AA  rrééggii  llaakkkkrréétteeggeett  ttöökkéélleetteesseenn  eell  kkeellll  ttáávvoollííttaannii  ééss  aa  ffeellüülleetteett  sszzüükksséégg  eesseettéénn  mmeegg  kkeellll  
ccssiisszzoollnnii..  AAzz  eellffeekkeetteeddeetttt  ffeellüülleettii  rréésszzeekkeett  ttáávvoollííttssaa  eell  tteelljjeesseenn,,  aammíígg  aa  ffaa  eerreeddeett  sszzíínnee  
nneemm  llááttsszzóóddiikk..  
  
FFeellüülleett--eellőőkkéésszzííttééss  ffaakkoonnzzeerrvváállóó  aannyyaaggggaall  vvaallóó  kkeezzeellééss  eellőőtttt    
AA  kküüllttéérrii,,  ggoommbbáássooddáássrraa  ffookkoozzoottttaann  hhaajjllaammooss  ffeellüülleetteekkeett  kkeezzeelljjee  eellőőbbbb  PPIIGGRROOLL  
HHoollzzsscchhuuttzzggrruunndd  WWBB  pplluuss  ((vvíízzhhííggííttáássúú))  aallaappoozzóóvvaall,,  PPIIGGRROOLL  HHoollzz--GGrruunnddiieerrÖÖll  pplluuss  
aallaappoozzóó  oollaajjjjaall  vvaaggyy  PPIIGGRROOLL  KKoommbbiiGGrruunndd  nneeuu  aallaappoozzóóvvaall,,  mmeellyyeekk  kkoorrhhaaddáássttóóll  ééss  
kkéékkppeennéésszzttőőll  vvééddiikk  aa  ffáátt..  SSzzáárraaddááss  uuttáánn,,  ffiinnoommaann  ccssiisszzoolljjaa  mmeegg  aa  ffeellüülleetteett,,  eezztt  
kköövveettőőeenn  hhoorrddjjaa  ffeell  aa  PPIIGGRROOLL  SSvvéédd  VViiaasszztt..  
 
22))  AALLAAPPOOZZÁÁSS::  
AA  kküüllttéérrii  ééss  aa  bbeellttéérrii,,  nneeddvveess  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  lléévvőő  ffaa  ffeellüülleetteekkeett  aallaappoozzzzaa  iimmpprreeggnnáállóó  
aallaappoozzóóvvaall..  
  
33))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
FFeellhhoorrddááss  eellőőtttt  aallaappoossaann  kkeevveerrjjee  eell  aa  vviiaasszztt..  HHoorrddjjaa  ffeell  aa  vviiaasszztt  eeccsseetttteell  vvaaggyy  
hheennggeerrrreell..  
BBeellttéérrii  ffeellüülleetteekk  eesseettéébbeenn  aallkkaallmmaazzzzoonn  11--22  rréétteegg  hhííggííttaattllaann  vviiaasszztt..  
KKüüllttéérrbbeenn  aallkkaallmmaazzzzoonn  lleeggaalláábbbb  22  rréétteegg  vviiaasszztt,,  ddee  aazz  iiddőőjjáárráássii  hhaattáássookknnaakk  kküüllöönnöösseenn  
kkiitteetttt  ffeellüülleetteekkeenn  sszzüükkssééggeess  eeggyy  hhaarrmmaaddiikk  rréétteegg  ffeellvviitteellee  iiss..  AA  rréétteeggeekk  kköözzöötttt  ttaarrttssaa  bbee  
aa  sszzáárraaddáássii  iiddőőkkeett..  MMaaggaass  ppáárraattaarrttaallmmúú  hheellyyiissééggeekkbbeenn  aa  mmeeggffeelleellőő  vvééddeelleemm  eelléérrééssee  
éérrddeekkéébbeenn  aajjáánnllootttt  aa  lláátthhaattóó  rréésszzeekkeett  eeggyy  ttoovváábbbbii  rréétteeggggeell  kkeezzeellnnii..  
HHaa  nnaaggyyoonn  ppoorróózzuuss,,  vvaaggyy  aa  nnaappssuuggáárrzzáássnnaakk  ffookkoozzoottttaann  kkiitteetttt  ffeellüülleetteekkeett  kkeezzeell,,  vvaaggyy  
aazz  iiddőőjjáárrááss  mmeelleegg  ééss  sszzáárraazz,,  aazz  eellssőő  rréétteegg  vviiaasszztt  hhííggííttssaa  mmaaxx..  3300%%--bbaann  vvíízzzzeell..  
NNöövveellhheettii  aa  ffeellüülleett  sszzééppssééggéétt  ééss  fféénnyyeessssééggii  ffookkáátt,,  hhaa  kköözztteess  ccssiisszzoolláásstt  aallkkaallmmaazz..  
VVééggeezzzzee  aa  ccssiisszzoolláásstt  ffiinnoomm  ccssiisszzoollóóppaappíírrrraall..  
AA  ffaa  sszzééppssééggéénneekk  ttoovváábbbbii  ffookkoozzáássaa  ffeessttééss  uuttáánnii  ffiinnoomm  ccssiisszzoolláássssaall  lleehheettssééggeess..  
ÓÓvvaattoossaann  ccssiisszzoolljjoonn,,  222200--aass  vvaaggyy  aannnnááll  ffiinnoommaabbbb  ccssiisszzoollóóppaappíírrrraall,,  ééss  ccssaakk  aa  kkiiáállllóó  
rroossttookkaatt  ccssiisszzoolljjaa  llee,,  aa  vviiaasszzooss  ffeellüülleett  nnee  sséérrüülljjöönn..  
  
  
  
  
  



   
  Termékleírás 
  2014.04.15. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
A PIGROL felületkezelő termékeket magas minőség jellemzi. A termékek a címkén, termékleíráson és biztonsági adatlapon feltüntetett 
használati utasításoknak megfelelő, alapos felület-előkészítést igényelnek. A fönti információ a gyártó legjobbtudására és gyakorlati 
tapasztalataira alapul, de nem mentesít az alól, hogy a terméket a felhordási körülményekhez igazítva kell alkalmazni. A PIGROL Farben 
GmbH, üzleti alapelvei szerint garantálja a termék következetesen magas minőségét. A gyártónak nem áll módjában a termékekre 
vonatkoztatva olyan információt nyújtani, ami a termékek más gyártók termékeivel való összekeverését és együttes használatát érinti, s a 
fönt nevezett szituációban a garancia megszűnik. Mindemellett a gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő 
károkért. A gyártó fenntartja jogát arra, hogy a termékeken és azok csomagolásán előzetes bejelentés nélkül technikai módosításokat 
alkalmazzon. 

FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
TTiisszzttííttssaa  aa  sszzeerrsszzáámmookkaatt  aa  ffeessttééss  uuttáánn  aazzoonnnnaall..  
TTiisszzttííttááss  eellőőtttt  ttöörröölljjee  llee  aa  sszzeerrsszzáámmookkrróóll  aa  lleehheettőő  lleeggttööbbbb  vviiaasszztt,,  mmaajjdd  mmoossssaa  llee  aazzookkaatt  
sszzaappppaannooss  vvíízzzzeell..  HHaa  aa  kkeezzeellééss  hhoosssszzaaddaallmmaass,,  iiddőőrrőőll--iiddőőrree  ööbbllííttssee  áátt  aa  sszzeerrsszzáámmookkaatt  
ttiisszzttaa  vvíízzzzeell..  
  
FFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS::  
AA  SSvvéédd  VViiaasssszzaall  kkeezzeelltt  ffeellüülleetteekkeett  SSvvéédd  VViiaasssszzaall  lleehheett  ffeellúújjííttaannii,,  ddee  ááttffeesstthheettőőkk  
ffiillmmrréétteeggeett  kkééppeezzőő  ffeessttéékkeekkkkeell  iiss..  TTáávvoollííttssaa  eell  aa  ffeellüülleettrrőőll  aa  ppoorrtt  ééss  oollaajjooss  
sszzeennnnyyeezzőőddéésseekkeett,,  mmaajjdd  hhoorrddjjoonn  ffeell  eeggyy  ffrriissss  rréétteegg  SSvvéédd  VViiaasszztt..  
AA  SSvvéédd  VViiaasszz  eeggyyiikk  ffoonnttooss  eellőőnnyyee  aazz,,  hhooggyy  aa  tteerrmméékkkkeell  kkeezzeelltt  ffeellüülleetteekkeett  aa  
kkééssőőbbbbiieekkbbeenn  ggoonndd  nnééllkküüll  áátt  lleehheett  ffeesstteennii  PPIIGGRROOLL  ffiillmmkkééppeezzőő  ffeessttéékkeekkkkeell..  
  
OOPPTTIIMMÁÁLLIISS  HHOOSSSSZZÚÚ  TTÁÁVVÚÚ  VVÉÉDDEELLEEMM::  
HHoosssszzúú  ttáávvúú  vvééddeelleemm  aa  mmeeggffeelleellőő  sszzíínnvváállaasszzttáássssaall  bbiizzttoossíítthhaattóó..    AA  nnaaggyyoonn  ssööttéétt  
áárrnnyyaallaattookk  eesseettéénn  aa  ffaa  jjeelleennttőősseenn  nnaaggyyoobbbb  mmeennnnyyiissééggűű  hhőőtt  vveesszz  ffeell,,  aammii  iiddőő  eellőőttttii  
kkiisszzáárraaddáásstt  ééss  aa  ffaa  rreeppeeddéésséétt  ookkoozzhhaattjjaa..  AAzz  áátttteettsszzőő  vvaaggyy  nnaaggyyoonn  vviilláággooss  áárrnnyyaallaattookk  
nneemm  ttaarrttaallmmaazznnaakk  ppiiggmmeenntteett,,  ííggyy  kkeevvééssbbéé  vvaaggyy  eeggyyáállttaalláánn  nneemm  vvééddiikk  aa  ffáátt  aazz  UUVV  
ssuuggaarraakk  kkáárrooss  hhaattáássááttóóll..  IIllyyeenn  eesseetteekkbbeenn  aa  ttööbbbb  rréétteegg  ffeellvviitteellee  sseemm  vvééddii  aa  ffáátt  ((ttrróóppuussii  
ffaajjttáákkaatt  bbeelleeéérrttvvee))  aazz  eellsszzüürrkküüllééssttőőll..  
AA  ggoommbbáássooddáássrraa  ééss  aallggáássooddáássrraa  hhaajjllaammooss  kküüllttéérrii  ffaaffeellüülleetteekkeett  jjaavvaassoolltt  SSvvéédd  VViiaasszz  ééss  
PPIIGGRROOLL  PPIIGGRROOssaann  kkeevveerréékkéévveell  kkeezzeellnnii..  
  
AA  FFAA  MMIINNTTÁÁZZAATTAA  
AAzz  eeggyyeennlleetteesseenn  ffeellhhoorrddootttt  tteerrmméékk  eeggyyéérrtteellmműűeenn  kkiihhaannggssúúllyyoozzzzaa  aa  ppuuhhaa  nnöövveekkeeddééssii  
ggyyűűrrűűkkeett,,  ééss  mmeeggőőrrzzii  aa  ffaa  tteerrmméésszzeetteess  sszzééppssééggéétt..  AA  ffeehhéérr  áárrnnyyaallaattookk  eesseettéénn  iiddőővveell  
éérrvvéénnyyeessüüllhheett  aazz  eerreeddeettii  bbaarrnnááss  áárrnnyyaallaatt..  AA  jjeelleennsséégg  aa  ffáábbaann  lléévvőő,,  vvíízzbbeenn  oollddóóddóó  
aannyyaaggookknnaakk  kköösszzöönnhheettőő,,  aammeellyyeekk  ffőőkkéénntt  aa  kkeemméénnyy  nnöövveekkeeddééssii  ggyyűűrrűűkk  ééss  aazz  áággaakk  
hheellyyéénn  vvaannnnaakk  nnaaggyyoobbbb  kkoonncceennttrráácciióóbbaann..  AA  nniikkoottiinn--tteerrhheellééss  iiddőővveell  ssáárrggáássbbaarrnnaa  
eellsszzíínneezzőőddéésstt  ookkoozzhhaatt..    
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
NNeemm  mmiinnőőssüüll  vveesszzééllyyeess  tteerrmméékknneekk..  GGyyeerrmmeekkeekk  kkeezzéébbee  nneemm  kkeerrüüllhheett..  NNee  lléélleeggeezzzzee  bbee  
aa  kkeelleettkkeezzeetttt  ffeessttéékkkkööddöött..  CCssaakk  jjóóll  sszzeellllőőzzőő  hheellyyiissééggeekkbbeenn  hhaasszznnáállhhaattóó..  BBőőrrrree  jjuuttááss  
vvaaggyy  sszzeemmbbeekkeerrüüllééss  eesseettéénn,,  mmoossssaa  kkii  aazzoonnnnaall  bbőő  vvíízzzzeell..  CCssaattoorrnnáábbaa  nneemm  eennggeeddhheettőő..  
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaapp  aa  DDeejjmmaarrkk  KKfftt--ttőőll  
iiggéénnyyeellhheettőő..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
AA  ffoollyyéékkoonnyy  hhuullllaaddéékkoott  ééss  aa  sszzáárraazz,,  üürreess  ddoobboozzookkaatt//kkaannnnáákkaatt  vveesszzééllyyeessaannyyaagg--
lleerraakkóóhheellyyrree  kkeellll  sszzáállllííttaannii..  
  
FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA::  
DDEEJJMMAARRKK  KKfftt..  HH--11009977  BBuuddaappeesstt,,  GGyyáállii  úútt  2277--2299..  
TTeell..::  ++3366  11  334488  33004400,,  FFaaxx::  ++3366  11  334488  33007700,,  ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaatt::  ++3366  4400  220000  770011  
info.hu@dejmark.com, www.tikkurila.hu 


