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Skrócona instrukcja naprawy
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Doszlifować miejsce naprawia-
ne papierem ściernym.

Jeśli nie udało się dobrać 
odpowiedniego odcienia  wy-
pełniacza pasującego do 
naprawianej powierzchni, 
można ponownie jeden lub 
dwa kolory zmieszać ze sobą 
w miejscu retuszowanym.

Po wypełnieniu, ponownie 
nadmiar wypełniacza usunąć 
karbowaną stroną szpachelki. 
W końcowej fazie płynny-
mi ruchami wygładzić retu-
szowane miejsce szerokim, 
ostrym brzegiem szpachelki. 
Uwaga: Nie drapać końcówką!

Nacisnąć ostrożnie w miejscu 
oznaczonym ,,PRESS”. Uwol-
nienie ciśnienia z wnętrza 
korektora spowoduje jego 
odpowietrzenie. 

Przed użyciem  wstrząsać 
korektor przez ok. 15 sekund 
w  celu wymieszania lakieru. 
Kulki wewnątrz korektora mu-
szą być słyszalne. Po tej czyn-
ności ściągnąć nakrętkę.

Nadmiar wypełniacza usu-
nąć ostro karbowaną stroną 
szpachelki.

Uszkodzone miejsce musi 
być czyste, suche oraz od-
tłuszczone. Usunąć ewentu-
alne luźne odłamki.

Przygotowanie
powierzchni

Topienie 
wypełniaczy

Nanoszenie 
wypełniacza

Usuwanie nadmiaru Korekta koloru Wyrównanie 
powierzchni

Korekta powierzchni Przygotowanie 
korektora

Odpowietrzanie 
korektora

Miejsce retuszu zabezpieczyć 
lakierem bezbarwnym używa-
jąc korektora o odpowiednim 
stopniu połysku. Lakierować 
równomiernie, w jednym kie-
runku.

Po wysuszeniu  miejsca lakie-
rowanego (w temperaturze 
pokojowej  po ok. 5-10 min.), 
zmatowić miejsce retuszu 
używając białej strony gąbki 
MAGIC. Niebieska strona służy 
do polerowania.

Korektor przytrzymać nad 
trykotem w pozycji końcówką 
w dół, a następnie w miej-
scu oznaczonym napisem 
„PRESS” lekko naciskając 
spowodować otwarcie wen-
tyla, umożliwiając tym samym 
spłynięcie lakieru do końców-
ki. Końcówkę korektora lekko 
osuszyć przy pomocy trykotu, 
a następnie wykonać retusz.

Zabezpieczanie 
powierzchni

Dopasowanie stopnia 
połysku

Przyrząd uruchomić  według 
instrukcji. Rozgrzaną końców-
kę przyłożyć do wypełniacza 
KERAMI-FILL o odpowiednim 
kolorze i roztopić wymaganą 
ilość. Można zmieszać kilka 
kolorów wypełniacza.

Wypełniacz nanosić na 
uszkodzone miejsce za po-
mocą przyrządu do topienia 
wypełniaczy. Po każdej czyn-
ności nanoszenia, grot przy-
rządu wyczyścić trykotową 
ściereczką. Uwaga: niebez-
pieczeństwo oparzenia.

Aktywacja korektora

Szpachelkę dokładnie wyczyścić  czerwonym karbowanym 
grzebieniem znajdującym się wewnątrz szpachelki. Czubek 
szpachelki wytrzeć trykotową ściereczką.

Czyszczenie rowków szpachelki


