BŐRJAVÍTÓ KÉSZLET
Alkalmazás előtt:
Először újságpapírral, törlőkendővel vagy kartonpapírral takarjon le mindent, amin nem
végez javítást. Viseljen kesztyűt az egész folyamat során. Kezdés előtt mindig ellenőrizze
a szín egyezését. Ha a szín nem eléggé egyező, a javítás kinézete nem lesz megfelelő.
Mindenképpen ellenőrizze a szín egyezését úgy, hogy kis mennyiséget vigyen fel a tárgy
egy nem feltűnő felületére, mielőtt azt az egész tárgyon alkalmazná. Egy csomagban egy
fekete és egy fehér termék van. Ha más színt szeretne, megjavíthatja a bőrt termékünkkel,
majd festékkel színezheti (a csomag a festéket nem tartalmazza). A sikeres javítás és
újraszínezés kulcsa az anyag teljes, alapos előkészítő tisztítása. A felület megfelelő
előkészítése biztosítja az összes termék maximális tapadását és tartósságát.

Alkalmazás:
Nedvesítse be a csiszolópapírt (nem tartozék), és gyengéden csiszolja meg a repedt vagy
gyűrődött felületet. Ezáltal elsimítja a durva vagy csorba éleket. Vigye fel a javító anyagot
a sérült felületre a spatulával (nem tartozék). Egyenletesen simítsa el a gélt. A termék
felvitele a jó minőségű javítás nagyon fontos része. A végső megjelenést az határozza meg,
hogy mennyire gondosan viszi fel a javító anyagot a sérült felületre. Hajszárítóval gyorsítsa
fel a szárítást. Ne próbálja meg kitölteni a sérült felületet egy réteggel! Több réteg felvitele
által a javítás erősebb lesz és hamarabb megszárad. Ne feledkezzen meg arról, hogy a
felületről letisztítsa a felesleges terméket, hogy a termék csak a karcolást fedje. Igény
szerint csiszolja meg vagy fesse le a felületet.

Összetevők: poliakril emulzió 50%, víz 30%, bárium-szulfát 10%, színezőanyag 5%,
színrögzítő anyag 5%.
Terméktípus: Folyadék
Termék űrtartalma: 2 x 20 ml
Gyártás helye: Kína
Importőr: ARBZ d.o.o.
Óvintézkedések:
1. Viseljen védőkesztyűt az alkalmazáskor.
2. Ha a folyadék bőrre kerül, azonnal öblítse le tiszta vízzel.
3. A folyadék szembe kerülése esetén azonnal öblítse ki tiszta vízzel. Kellemetlenség vagy
irritáció esetén forduljon orvoshoz.
4. Belélegzés: A légutak irritációja esetén vigye az érintettet friss levegőre. Kellemetlenség
vagy irritáció esetén forduljon orvoshoz.
5. A termék nem ehető.
6. Gyermekektől távol tartandó.
7. A termék nem hígítandó. A hígítás csökkentheti a hatást, vagy hatástalaníthatja a
terméket.

