SADA NA OPRAVU KOŽENÝCH SEDADIEL
Pred použitím:
Novinami, textilom či kartónom zakryte povrch, ktorý neplánujete opravovať. Pri práci
stále používajte ochranné rukavice. Predtým, než začnete, sa uistite, či sa farebné odtiene
zhodujú. Ak farebné odtiene nesedia, opravený povrch nebude vyzerať dobre. Pri výbere
odtieňa najskôr farbu natrite na slabo viditeľné miesto. Súčasťou balenia sú jeden kus
čierneho aj bieleho výrobku. Ak potrebujete iný odtieň farby, môžete použiť náš výrobok
a neskôr použiť vlastnú farbu (ktorá nie je súčasťou tohto balenia). Základným
predpokladom úspešného výsledku opravy a farbenia koženého povrchu je čistý povrch.
Riadna príprava povrchu pred farbením zaručí maximálnu priľnavosť a trvácnosť výrobku.

Použitie:
Navlhčite brúsny papier (nie je súčasťou balenia) a jemne vybrúste popraskaný či
zvráskavený povrch, čím vyhladíte hrubý povrch či ostré hrany. Opravnú zmes naneste
na poškodený povrch s použitím stierky (nie je súčasťou balenia). Zmes rozotrite
rovnomerne – riadna aplikácia produktu je kľúčovou súčasťou kvalitnej opravy (konečný
výsledok bude závisieť od toho, ako rovnomerne nanesiete výrobok). Fénom môžete
urýchliť proces schnutia. Nepokúšajte sa vyplniť poškodené miesto jednou vrstvou!
Viaceré vrstvy sú trvácnejšie a schnú rýchlejšie. Nezabudnite očistiť povrch od
prebytočnej zmesi tak, aby zmesou bol pokrytý iba poškodený povrch. Povrch vyleštite
alebo dofarbite podľa potreby.

Zloženie: 50% polyakrylovej emulzie, 30% vody, 10% síranu bárnatého, 5% farbiva,
5% tužidla.
Skupenstvo výrobku: kvapalina
Objem výrobku: 2 x 20 ml
Výrobca: Čínska ľudová republika
Dovozca: ARBZ d.o.o.
Upozornenie:
1. Pri aplikácii, prosím, používajte ochranné rukavice.
2. Ak sa zmes dostane do kontaktu s pokožkou, ihneď ju opláchnite čistou vodou.
3. Ak sa zmes dostane do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnite čistou vodou. Ak
podráždenie pretrváva, kontaktujte lekára.
4. Pri vdýchnutí a prípadnom podráždení sa presuňte na čerstvý vzduch. Ak prípadné
podráždenie pretrváva, kontaktujte lekára.
5. Výrobok nie je jedlý.
6. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
7. Výrobok nie je určený na riedenie. Riedenie znižuje účinnosť výrobku.

