
KARCELTÁVOLÍTÓ FILCTOLL
Használati útmutató
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a karceltávolító toll az autón lévő 
apró karcolások, lakksérülések eltávolítására szolgál (fémet nem érintő apró karcolások).
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi 
áttekintésre is. Ha továbbadja a terméket, csatolja hozzá a használati útmutatót is.

Útmutatások:
1)  Rázza fel a tollat használat előtt. Vegye le a toll kupakját. Néhányszor 

nyomja hozzá kemény felülethez, majd emelje fel a toll hegyét (óva-
tosan, hogy ne sérüljön a toll hegye), hogy a hatóanyag átitassa a toll 
hegyét (megváltozik a tollhegy színe).

2)  Húzza át a karcoláson a toll hegyét. Felváltva nyomja le, majd emelje 
meg a toll hegyét egészen addig, amíg a hatóanyag teljesen kitölti a 
karcolást.

3)  Vigye fel a hatóanyagot a karcolásra és körülötte lévő területre. 
Dolgozzon gyorsan. Ezután hagyja olyan helyen a járművet, ahol 
közvetlen napfény éri (55°C körüli hőmérséklet).

4)  Törölje le a karcolásról és környékéről száraz trölőkendővel vagy papír-
törlővel a felesleges oldatot. Hagyja teljesen megszáradni a felületet 
1-48 órán keresztül közvetlen napfénynek kitéve. Száradás közben 
nem érheti nedvesség a kezelt felületet, nehogy az oldat kimosódjon 
(pl. eső hatására).

5)  A tökéletes eredmény érdekében száradás után fényesítse ki puha 
kendővel a kezelt felületet.

A mélyebb karcolások többszöri kezelést igényelhetnek.

Biztonsági útmutatások:
A filctoll töltete az alábbi anyagokat tartalmazza: Propanol-1-ol, 1-methoxypropan-2-ol, 
xantén színezék és trifenilmetán színezék.
Rizikófaktorok: 
R36 - irritálja a szemet, R37 - irritálja a légzőszerveket, R38 - irritálja a bőrt
Útmutató a biztonságos használathoz:
S2 - gyermekektől távol tartandó, S24 - bőrrel nem érintkezhet, S25 - szembe nem kerülhet.
Elsősegélynyújtási útmutató:
Ha a hatóanyag szembe került, azonnal öblítse ki bő vízzel. Ha a hatóanyag bőrrel érint-
kezett mossa le szappanos vízzel. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz, és vigye 
magával az útmutatót is. Az elhasznált tollat a hulladékmegsemmisítési előírásoknak 
megfelelően távolítsa el.
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