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Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φύλλο δεδομένων βασίζονται στο δικό μας επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης. Η επισκόπηση από 
τον χρήστη σε σχέση με τον προοριζόμενο στόχο είναι απαραίτητη λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων επεξεργασίας και εφαρμογής. 
Οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους της Mankiewicz για ελαττωματικές εφαρμογές ή / και ακατάλληλη χρήση εξαιρείται ρητά. 
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1. Εισαγωγή Το Σφραγιστικό Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL® είναι 
ένα μη διαβρωτικό συνθετικό στεγανοποιητικό, σχεδιασμένο για τον καθαρισμό και την 
προστασία επιφανειών βαμμένων με βαφή πολυουρεθάνης. Στη σύνθεσή του περιλαμβάνονται 
απορροφητές υπεριώδους ακτινοβολίας, οι οποίοι συμβάλλουν στην προστασία της βαφής από 
την έκθεση στον ήλιο και βελτιώνουν τη διάρκεια ζωής των επιστρώσεων. 
 
Το Σφραγιστικό Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL® 
απομακρύνει τους ήπιους λεκέδες και τις κηλίδες νερού από την επιφάνεια, αφήνοντας μόνο μια 
προστατευτική πολυμερή επίστρωση για τη στεγανοποίηση της επιφάνειας από τα σκληρά 
στοιχεία του θαλασσινού περιβάλλοντος. 
 
Συνιστάται η εφαρμογή του Σφραγιστικού Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer 
Sealer) ALEXSEAL® ανά 3 έως 4 μήνες στις περιοχές με έντονη έκθεση στο ηλιακό φως. 
 

2. Εύρος εφαρμογής Το Σφραγιστικό Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL® 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα προϊόντα ALEXSEAL® Ανώτερης ποιότητας Τελική Στρώση 
501 (Premium Topcoat 501), σύστημα Μεταλλικού Βασικού Επιχρίσματος / Διάφανου 
Επιχρίσματος (Metallic Base Coat/Clear Coat System) και του Διάφανου Επιχρίσματος H/S (H/S 
Clear Coat) ALEXSEAL® για την ανανέωση της λάμψης και την εξάλειψη της θαμπάδας λόγω 
των καιρικών συνθηκών. 
 

3. Χρώμα Ιξώδες λευκό υγρό  
 

4. Καλυπτικότητα Δ/Ε 
 

5. Προεργασία 
επιφάνειας 

Η επιφάνεια πρέπει να πλένεται με Συμπύκνωμα Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium 
Wash Down Concentrate) ALEXSEAL®, να ξεπλένεται και να στεγνώνεται. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες του Συμπυκνώματος 'Εκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash Down 
Concentrate) ALEXSEAL®.  
 

6. Εμπορικά ονόματα Υλικό βάσης A5010 Σφραγιστικό Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας 
(Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL®  
 

7. Αναλογία μείξης Δεν απαιτείται μείξη 
 

8. Εφαρμογή 1. Πλύνετε την επιφάνεια με Συμπύκνωμα Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash 
Down Concentrate) ALEXSEAL®, ξεπλύνετε και στεγνώστε την. Ακολουθήστε τις οδηγίες 
του Συμπυκνώματος Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash Down Concentrate) 
ALEXSEAL®.  

 
2. Ανακινήστε το Σφραγιστικό Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) 

ALEXSEAL® πριν την εφαρμογή του στεγανοποιητικού σε καθαρή επιφάνεια χωρίς σκόνη. 
Χρησιμοποιήστε ένα πανί από 100% βαμβάκι, μην εφαρμόζετε το στεγανοποιητικό με 
μηχανικό εξοπλισμό.  

 
3. Αφήστε το Σφραγιστικό Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) 

ALEXSEAL® να στεγνώσει μέχρι να αποκτήσει μια θαμπάδα. Μην αφήνετε το υλικό να στεγνώσει 
για πάνω από 6 ώρες πριν το αφαιρέσετε, επειδή αυτό μπορεί να δυσχεράνει την αφαίρεση.  

 
4. Σκουπίστε το θαμπό υλικό με ένα καθαρό πανί από 100% βαμβάκι ή από μικροΐνες. 
 
5. Ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερες στρώσεις του Σφραγιστικού Πολυμερών Ανώτερης 

ποιότητας (Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL® για την προστασία των περιοχών 
απορροής νερού.  
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Σημείωση: 
Η ALEXSEAL® συνιστά το πλύσιμο της επιφάνειας μία φορά την εβδομάδα. Χρησιμοποιήστε το 
Συμπύκνωμα Έκπλυσης Ανώτερης ποιότητας (Premium Wash Down Concentrate) 
ALEXSEAL® για ευκολότερη αφαίρεση του Σφραγιστικού Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας 
(Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL®. 

9. Αποθήκευση και 
διάρκεια ζωής στο 
ράφι 

Μην καταψύχετε.  
Όταν το Σφραγιστικό Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας (Premium Polymer Sealer) 
ALEXSEAL® αποθηκεύεται σε ψυχρό και στεγνό χώρο στην αρχική σφραγιστή συσκευασία, η 
διάρκεια ζωής του στο ράφι ανέρχεται σε 2 έτη. 
 

10. Συσκευασία A5010 Σφραγιστικό Πολυμερών Ανώτερης ποιότητας 
(Premium Polymer Sealer) ALEXSEAL® 

 

1πίντα & 1,25 γαλόνια 
 

 Μπορείτε να γεμίζετε τη μικρότερη/εύχρηστη συσκευασία (1 πίντα) από τη μεγαλύτερη συσκευασία 1,25 γαλονιών ανοίγοντας το καπάκι και 

μεταγγίζοντας το νέο υλικό.  
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυλάξτε μακριά από παιδιά, αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, 

ξεπλύνετε καλά τα μάτια σας με άφθονο νερό.  
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Ζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση κατάποσης. 


