G61403 picobello®Premium opravný set
pro lakované dřevěné povrchy

VHODNÝ TAKÉ PRO SKŘÍNĚ, STOLY, ŽIDLE
KUCHYŇSKÁ DVÍŘKA, DVEŘE, KOREK, LINOLEUM ATD.

picobello® výhradní dovozce: CZECH KÖNIG, s.r.o.
Dřevařská 491 | CZ-50003 Hradec Králové | Info-tel.: +420 728 373 272 | www.picobello-shop.cz

PRO LAKOVANÉ POVRCHY

Fix s lakem Pinsel-Fix® AQUA l Bezpečnostní pokyny: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergické reakce.

O P R AV N Ý S E T

Pokyny k plastové špachtli: Po každém použití očistěte drážky špachtle červeným hřebenem, který je vložen
ve špachtli. Hranu špachtle očistěte bavlněným hadříkem.

PREMIUM

Pokyny pro likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení: Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že
tento produkt nesmí být vyhazován společně s ostatním domovním odpadem. Nevhodná likvidace může být škodlivá. Vaší povinností je
odpadní zařízení zlikvidovat jeho odevzdáním na patřičném sběrném místě, které slouží k recyklaci odpadních elektrických a elektronických
zařízení. Oddělený sběr a recyklace odpadního zařízení bezprostředně při jeho vyhození pomáhá šetřit přírodní zdroje a zajišťuje, že zařízení
je recyklováno způsobem, který neškodí lidskému zdraví a životnímu prostředí. Chcete-li získat podrobnější informace o místech, kde
můžete odpadní zařízení odevzdat k recyklaci, obraťte se na místní správu, službu likvidace domovního odpadu nebo obchod, ve kterém
byl produkt zakoupen

Empfohlen vom

Bezpečnostní pokyny k tavné pájce: Skladujte pájku pouze s nasazeným ochranným víčkem a s bílým
bezpečnostním tlačítkem v poloze zamčený „Lock“. Při uvedení pájky do provozu se nedotýkejte tavné špičky,
hrozí popálení! Pájka nesmí přijít do styku s vodou. Po použití pájky nechte vychladnout tavný hrot a až poté
pájku uskladněte. Po použití pájky nezapomeňte vždy bílé bezpečnostní tlačítko umístit do polohy zamčený „Lock“.

PRO OPRAVU VRYPŮ, DĚR
PROMÁČKLIN, POŠKOZENÝCH
HRAN ODŠTĚPŮ ATD.

Návod k tavné pájce: Pro provoz tavné pájky jsou určené tři kusy tužkových baterií 1,5 V typu AA. Vložte baterie
do pájky dle schématu zapojení. Před použitím sejměte ochranné víčko pájky a přepněte bílé bezpečností
tlačítko do polohy odemčený „Unlock“. Zmáčkněte kulaté tlačítko cca. po dobu 10 – 15 sekund, čímž dojde k
zahřátí tavné špičky. Pracujte v těchto časových intervalech, aby nedocházelo k přepalování a kouření tavného
tmelu. Uvolněním tlačítka dojde k pomalému ochlazení tavné špičky a zmáčknutím tlačítka k opětovnému
zahřátí špičky. Po ukončení práce nasaďte na pájku ochranné víčko.

NÁBYTEK
PODLAHY . LAMINÁT
SCHODY

• 15 tyčinek tavného tvrdého tmelu (4 cm)
• 1 x plastová špachtle včetně brusné tkaniny a
leštící a matovací mikrotkaniny
• 1 x tavná pájka, 3 x tužkové baterie
• 1 x bavlněný hadřík
• 1 x fix se štětcovým hrotem s bezbarvým lakem
Pinsel-Fix® AQUA, Stupeň lesku: lesk

www.picobello-shop.eu
www.picobello-shop.eu

Udržovat, čistit, opravovat jako profesionál.

OBSAH SETU

JDE TO TAK SNADNO…

1

Příprava

2

Výběr barev

3

Tavení a míchání

Poškozené místo před opravou Vyberte odpovídající odstíny tmelů. Zapněte pájku dle návodu – hrot pájky
očistěte, vysušte a odmastěte. Použijte více odstínů tmelů od světlého se okamžitě zahřeje. Pájkou natavte
Odstraňte případně volné, vyčnívající po tmavý.
a namíchejte malé množství tmelu.
části.

4

Vyplnění

5

Zarovnání

6

Barevné sladění

Směs tmelů natavte do místa poškození. Ostrými drážkami plastové špachtle Pro vytvoření fládru natavte tmavší
Pozor: Naneste o něco více tmelu než zarovnejte tmel do roviny.
tmel. Poté plochu opět zarovnejte
je třeba. Po každém nanesení tmelu
plastovou špachtlí.
si očistěte špičku pájky bavlněným
hadříkem. Pozor: Nebezpečí popálení.

Tip: U lehkých promáčklin se provádí oprava pouze bezbarvým tmelem (č. 901). U hlubších rýh v masivním dřevě
smíchejte barevný tmel s bezbarvým tmelem (č. 901), vytvoříte tak efekt hloubky opravy.

ody
Video náv obello®
ic
p
m
k výrobků ete na
nalezn .
YouTube

7

Na picobello® YouTube kanálu (www.youtube.com/user/PicobelloShopCZ)
naleznete video návody pro různé opravy opravnými sety picobello®. Při aplikaci
berte na zřetel speciální upozornění v návodu.

Odmaštění

8

Protřepání fixu

Opravené místo odmastěte šedou Pro ochranu opravy před prachem a
brusnou tkaninou, čímž zároveň nečistotami je nutné provést lakování
zmatníte i lesklý vosk.
fixem Pinsel-Fix® AQUA. Protřepejte
fix cca. 30 sekund. Musí být slyšitelné
míchací kuličky.

10

Aktivace fixu

Fix držte hrotem dolů nad bavlněným
hadříkem a opatrně zmáčkněte
opět v místě označeném „P“. Tímto
způsobem proudí lak do hrotu fixu.
Lehce odstraňte přebytečný lak z
hrotu do hadříku, abyste neprováděli
lakování příliš na mokro.

11 Přelakování opravy
Přelakujte rovnoměrně v jednom
směru pouze opravené místo.
Pro doplnění laku do hrotu opět
zmáčkněte fix v místě „P“. Po použití
hrot umyjte ve vodě a vysušte ho.

9

Odvzdušnění fixu

Sejměte víčko z fixu. Fix otočte
hrotem vzhůru a lehkým stlačením
v místě označeném „P“ provedete
odvzdušnění. Nahromaděný tlak ve
fixu se uvolní. Před prvním použitím
ponořte špičku fixu do vody a následně
vysušte hadříkem.

12 Sjednocení lesku
Po zaschnutí laku (při pokojové teplotě
po cca. 5 - 10 minutách) můžete upravit
stupeň lesku leštící a matovací
mikrotkaninou. Světle zelenou stranou
tkaniny leštíte a vytváříte více lesku,
bílou stranou brousíte a vytváříte více
matu.

