KIT DE REPARAT ÎNDOITURI ȘI LOVITURI ALE CAROSERIEI
Conținut:

Pistol de lipit

Suport punte de tragere

Baton de adeziv

Racletă din plastic

Ciocan de cauciuc

Piuliță cu buton

Cap de tragere

Cârpă de
curățare

Creion de
nivelare

Agent antiadeziv

Kitul conține:
1 x pistol de lipit
1 x stativ punte de tragere
1 x ciocan de cauciuc
7 x capete de tragere
1 x creion de nivelare
2 x baton de adeziv

1 x racletă din plastic
1 x piuliță cu buton
1 x cârpă de curățare
1 x agent antiadeziv
1 x manual de instrucțiuni

Informații de siguranță:
1. Purtați ochelari de protecție și mănuși de lucru pentru activități dificile în timpul utilizării.
2. Conține adeziv: a nu se ține la îndemâna copiilor. Acest produs nu este o jucărie. Nu
permiteți copiilor să se joace cu produsul sau în apropierea l u i .
3. Utilizați doar conform destinației prezentelor instrucțiuni.
4. Verificați înainte de fiecare utilizare, nu utilizați dacă există părți slăbite.
5. Păstrați etichetele și plăcuțele de identificare ale produsului, acestea specifică informații
tehnice importante și privind siguranța pe produs.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR

Instrucțiuni:
Citiți toate informațiile importante privind siguranța, de mai sus, înainte
de pregătire sau utilizare a acestui produs!
1. Introduceți batonul de adeziv în pistolul de lipit. Cuplați pistolul de lipit
la alimentare cu energie și lăsați-l să se încălzească timp de 10-15 minute
înainte de utilizare.
2. Curățați zona îndoită cu o cârpă curată.
Apoi, aplicați adeziv încălzit din pistolul de lipit în centrul zonei afectate.
Selectați unul dintre capetele de tragere conform îndoiturii care trebuie
reparate, apoi lipiți-l de adeziv.
Atenție: Capul de tragere trebuie să fie mai mic decât zona îndoită și trebuie să aibă o
formă similară. Țineți ferm capul de tragere în poziție timp de 10 secunde. Nu
împingeți excesiv capul de tragere în zona îndoită!

3. Poziționați suportul punții de tragere peste capul de tragere, reglați
picioarele la distanța dorită. Înșurubați încet piulița cu buton și
continuați să rotiți până când zona îndoită se ridică. Opriți când zona
îndoită revine la nivelul obișnuit al suprafeței caroseriei.
4. Deșurubați piulița cu buton și îndepărtați suportul punții de tragere de
pe suprafața reparată.
Utilizați agentul antiadeziv furnizat pentru a îndepărta adezivul uscat de
pe suprafață. Apoi, utilizați racleta din plastic pentru a dezlipi bucata de
adeziv moale.
5. Dacă bucata de adeziv este prea dură, utilizați ciocanul de cauciuc și
bateți ușor cu creionul de nivelare în bucata de adeziv pentru a o
desprinde. Dacă suprafața îndoită este mare, puteți repeta pașii.
Atenție:

1. Nu utilizați pe vehicule revopsite sau cu lucrări de caroserie recente.
2. Dacă temperatura de lucru ambientală este sub 5 °C (41 °F).
Utilizați un uscător de păr pentru a sufla peste capul de tragere și zona îndoită, înainte de reparare
(cel mult 1 minut). Aceasta ajută la întărirea forței de legătură.
Dacă temperatura de lucru ambientală este peste 30 °C (86 °F).
Pulverizați cu apă rece în zona îndoită pentru răcire, înainte de reparare. Aceasta ajută la întărirea
forței de legătură.
A nu se lăsa la îndemana copiilor!

