
Odstraňte drobná poškození a odštípnutá místa na keramice, smaltu a akrylátových vanách, umyvadlech a dřezech v pěti krocích: 

1. Podklad musí být čistý, suchý, bez rzi a dokonale odmaštěný. 

2. Potřebné množství plnidla smíchejte s tvrdidlem v poměru 30 dílů plnidla: 1 díl tvrdidla (poměr odpovídá zhruba poměru velikostí 
vlašský ořech:hrášek). Doba zpracování po přidání tvrdidla je cca 4 minuty. K odstranění vzduchových bublin, které mohou vzniknout 
při směšovacím procesu, naneste směs v tenké vrstvě na papír, poté pevnou směs nadzvedněte pomocí špachtle.  

3. Naneste směs na poškozené místo, vyhlaďte a nechte 30 min. schnout. Při opravě keramického povrchu lze směs použít k přilepení 
odlomených částí.  

4. Na keramický a smaltový povrch použijte hnědý brusný papír, opravovaný povrch jím vybruste dohladka, aby na povrchu nezůstaly 
viditelné přechody a prázdná místa. Na akrylátové povrchy použijte šedý vlhčený/suchý brusný papír s vodou. Po jeho použití 
odstraňte veškerý brusný prach a povrch důkladně očistěte. 

5. Nádobou se směsí třepejte prudce po dobu cca 3 minut, první nástřik proveďte na zkušební plochu. Nástřik provádějte v tenké 
vrstvě ze vzdálenosti 15-20 cm od povrchu (pracovní teplota by měla být cca 20 °C). Doporučujeme použití papírové šablony 
s vystřiženým otvorem o velikosti poškozeného místa (podržte šablonu 1-2 cm nad opravovaným místem, začněte s nástřikem směsi 
na šablonu, poté nástřik lehkým pohybem směrujte přes vystřižený otvor). Vyčkejte 1 minutu a proces nástřiku opakujte, dokud 
nebude opravovaný povrch dokonale pokryt. Místo je možné po 4 dnech vyleštit běžným leštidlem.  

DŮLEŽITÉ: Podklad musí být stabilní. Nepoužívejte na opravu vlasových trhlin. Nepřilnavý k snadno čistitelným povrchům. Barva směsi 
odpovídá barvě používané hlavními výrobci smaltových van. Na akrylátovém povrchu se mohou objevit nepatrné odstínové rozdíly. 
Opravený povrch nesmí přijít do kontaktu s vodou po dobu 4 dnů po nástřiku. Opravený povrch je odolný vůči teplotě do 60°C. 

POKYNY K ÚDRŽBĚ: Používejte pouze jemné a neagresivní čisticí prostředky nebo mýdlo. Nepoužívejte koncentráty či abrazivní čisticí 
prostředky, stejně jako dezinfekční prostředky či organická rozpouštědla.  

Tato sada obsahuje: Plnidlo 30g, tvrdidlo 8g, Opravný sprej 50ml, špachtle, 3 brusné papíry.  

Opravný sprej 50ml: NEBEZPEČÍ. Extrémně vznětlivý rozprašovač. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může vznítit. Způsobuje vážné 
podráždění očí. Může způsobit ospalost a závrať. Opakované vystavování může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Při 
nedostatečném odvětrání hrozí nahromadění výbušných látek. Udržujte mimo horko, horké povrchy, jiskry, otevřený oheň a jiné zdroje 
vznícení. V blízkosti nekuřte. Nestříkejte do otevřeného plamenu a jiného zdroje vznícení. Nepropichujte a nespalujte, a to ani po 
využití. Nevdechujte. Chraňte před sluncem. Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo 
alespoň štítek výrobku při sobě. Udržujte mimo dosah dětí. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Obsahuje n-butyl acetát a aceton.  

Plnidlo 30g: NEBEZPEČÍ. Při dlouhodobému vystavování způsobuje poškození sluchových orgánů. Podezření na poškození plodu v těle 
matky. Nevdechujte výpary. Po použití důkladně omyjte. Při styku či podezření na styk s plnidlem vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte 
uzamčené. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo alespoň štítek výrobku při sobě. Udržujte mimo dosah dětí. Zlikvidujte v souladu 
s místními předpisy. Obsahuje dibenzoylperoxid. 

Tvrdidlo 8g: NEBEZPEČÍ. Může vyvolat alergickou reakci kůže. Udržujte mimo dosah dětí. Noste ochranné rukavice, chraňte si oči. 
Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Obsahuje dibenzoylperoxid. 
 
 


