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1. Inleiding ALEXSEAL® Premium Polymeer Sealer is een niet schurende synthetische sealer die is 
ontworpen voor het schoonmaken en beschermen van oppervlakken die zijn geschilderd met 
polyurethaan lakken. Het is ontwikkeld met UV-absorberende stoffen die de lak helpen 
beschermen tegen blootstelling aan de zon en de levensduur van de lak verlengen. 
 
ALEXSEAL® Premium Polymeer Sealer verwijdert milde vlekken en watervlekken op het 
oppervlak en laat een beschermende polymeercoating achter die helpt het oppervlak af te 
dichten tegen de harde omstandigheden van het mariene milieu. 
 
Het wordt aanbevolen om ALEXSEAL® Premium Polymeer Sealer elke 3 tot 4 maanden aan te 
brengen op delen die bloot staan aan het volle zonlicht. 
 

2. Toepassing ALEXSEAL® Premium Polymeer Sealer wordt gebruikt in combinatie met ALEXSEAL® Premium 
Topcoat 501, Metallic Base Coat/Clear Coat systeem en ALEXSEAL® H/S Clear Coat om een 
nieuwe stralende glans te verkrijgen en grijzig worden van de lak door weersinvloeden te 
elimineren. 
 

3. Kleur Viskeuze witte vloeistof  
 

4. Dekking N.v.t. 
 

5. Voorbehandeling 
ondergrond 

Het oppervlak moeten worden gewassen met ALEXSEAL® Premium Geconcentreerd 
Reinigingsmiddel, dan gespoeld en drooggewreven. Volg de instructies voor ALEXSEAL® 
Premium Geconcentreerd Reinigingsmiddel.  
 

6. Handelsnamen Basismateriaal A5010 ALEXSEAL® Premium Polymeer Sealer  
 

7. Mengverhouding Mengen is niet nodig 
 

8. Aanbrengen 1. Het oppervlak moeten worden gewassen met ALEXSEAL® Premium Geconcentreerd 
Reinigingsmiddel, dan gespoeld en drooggewreven. Volg de instructies voor ALEXSEAL® 
Premium Geconcentreerd Reinigingsmiddel.  

 
2. Schud ALEXSEAL® Premium Polymeer Sealer alvorens de sealer op een schone stofvrije 

ondergrond aan te brengen. Gebruik een 100% katoenen doek gebruik geen mechanisch 
apparaat om de sealer aan te brengen.  

 
3. Laat ALEXSEAL® Premium Polymeer Sealer tot een wazig laagje opdrogen. Laat het 

materiaal niet langer dan 6 uur drogen voordat deze weer wordt verwijderd, omdat het dan 
wellicht moeilijker te verwijderen is.  

 
4. Veeg film af met een 100% schone, katoenen doek of met een microvezeldoek. 
 
5. Op afwater plaatsen kunnen ter bescherming meerdere lagen ALEXSEAL® Premium 

Polymeer Sealer nodig zijn.  
 
OPMERKING: 
ALEXSEAL® adviseert het oppervlak eenmaal per week te wassen. Gebruik ALEXSEAL® 
Premium Geconcentreerd Reinigingsmiddel om verwijdering van de ALEXSEAL® Premium 
Polymeer Sealer te voorkomen. 
 

9. Opslag en de 
Houdbaarheid 

Niet laten bevriezen.  
Indien de oorspronkelijke ongeopende verpakking ALEXSEAL® Premium Polymeer Sealer 
wordt opgeslagen op een koele en droge plaats heeft het product een houdbaarheid van 
2 jaar. 
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10. Verpakking A5010 ALEXSEAL® Premium Polymeer Sealer 1 Pint & 1,25 Gal 
 

 Het is mogelijk om de kleinere/handige verpakking van 0,47 liter (1 Pt) na te vullen uit de grotere 4,7 liter (1,25 gal) container door de dop te 
openen en met verse vloeistof te vullen.  

 
WAARSCHUWING: Buiten bereik van kinderen bewaren, vermijd contact met de ogen. Als het in de ogen komt, spoel dan de 

ogen met veel water uit.  
EERSTE HULP: Medische hulp inschakelen indien ingeslikt. 


