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Informace o výrobku: Optimální set pro opravu malých odštěpů, poškozeních
nárazem a malých děr na keramickém sanitárním povrchu, např. umyvadlo, vana
a WC. Vytvrzení proběhne během několika sekund. Odolný teplotě od -40⁰C do
+150⁰C. Po vytvrdnutí lze navrtat, pilovat a lakovat. Uzavřený, v suchu a při pokojové teplotě lze skladovat cca. 12 měsíců. Upozornění: Není vhodný na praskliny,
emailové a akrylátové povrchy.

Standardní bílá

UMYVADLO
VANA
WC

Bezpečnostní upozornění pro Mini-LED-lampičku: Nedívejte se přímo do
světla lampičky, může vyvolat trvalé poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Udržovat, čistit, opravovat jako profesionál.

G41060

www.picobello-shop.cz

Riziko

SANITÁRNÍ
KERAMIKA

1x Malá dřevěná špachtle
4x Průhledný proužek fólie
3x Brusný papír
1x Bavlněný hadřík
1x Mini-LED-lampička, modrá

1x Tmel na keramiku bílý (světlem tvrzený), včetně kanyly
1x Leštící pasta, včetně kanyly
1x Malá dřevěná špachtle
4x Průhledný proužek fólie
3x Brusný papír
1x Bavlněný hadřík
1x Mini-LED-lampička, modrá

Obsah:
1x Tmel na sanitární
keramiku bílý
(světlem tvrzený)
1x Leštící pasta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OPRAVNÝ SET

Bezpečnostní pokyny pro Tmel na keramiku bílý: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit podráždění dýchacích
cest. Bezpečnostní pokyny pro Speciální olej: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal
uložením do komunálního nebo tříděného odpadu. Obsahuje: 2,2‘-ethylendioxy diethanol dimethakrylát, Sklo, oxid, chemikálie
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Oblast použití:
Optimální pro opravu malých odštěpů, poškozeních nárazem a malých
děr na umyvadle, vaně a WC. Vytvrzení během sekund.
picobello® výhradní dovozce: CZECH KÖNIG, s.r.o.
Dřevařská 491 | 500 02 Hradec Králové | tel. +420 493 034 118
www.picobello-shop.eu

OBSAH SETU

JDE TO TAK SNADNO ...
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Příprava a čištěni

Odstraňte volné a přesahující nečistoty. Povrch očistěte, vysušte a
odmastěte. Tip: Vyčistěte lihem nebo
ředidlem. Zabarvené hrany odstraňte
brusným papírem nebo vyčistěte
(zubním) kartáčkem.
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Vyplnění

Sejměte černé víčko z náplně keramického tmelu. Nasaďte pevně mikrošpičku (kanylu). Tmel naneste do místa
poškození, o něco více než je třeba.
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Příprava před vytvrzením

Na vyplněné místo přiložte proužek průhledné fólie. Dřevěnou špachtlí přes fólii
vyhlaďte tmel do hladka. Dbejte na to,
aby se nevytvořily pod fólií vzduchové
bubliny, případně je vyhlaďte.

Upozornění: U poškození, které je hlubší než 2-3 mm provádějte tmelení a tvrzení ve více vrstvách (tzn. opakujte několikrát
krok 2 až 4).
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Odstranění fólie

Po vytvrzení tmelu odstraňte proužek
fólie.
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Zbroušení přesahu

Vytvrzený přesahující tmel lehkým a
krouživým pohybem obruste.
Upozornění: Při broušení příliš netlačte,
abyste nevytvořili prohlubeň. Opravené
místo musí být hladké bez okrajů.
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Leštění

Sejměte černé víčko z náplně leštící pasty.
Nasaďte pevně mikrošpičku (kanylu).
Naneste pastu na opravené místo a
bavlněným hadříkem lehkým krouživým
pohybem vyleštěte do stejného lesku jako
má okolní povrch.
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Vytvrzení

Zapněte Mini-LED-lampičku jejím stlačením uprostřed nebo malým spínačem.
Vyplněné místo osviťte max. ze vzdálenosti 1 cm po dobu 2 - 3 minut, tím dojde
k vytvrzení tmelu. Doba osvícení závisí na
hloubce výplně. Upozornění: Nedívejte se
přímo do světla lampičky, může vyvolat
trvalé poškození očí.
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Čistění. A je to!

Zbytky leštící pasty setřete suchým a
čistým hadříkem. A je to!

