
TUOTEKUVAUS:

SPEED tuulilasinkorjaussarjan avulla voit korjata rikkoutuneen tuulilasin 20 minuutissa. Korjaussarjalla saat

minimoitua kolhun ulkoniidn ja pyseytettyd sirujen ja halkeamien levidmisen. Massa poistaa ilman reidstd ja

tdyttdd sen kestivdlld hartsilla jolloin lasista tulee jopa aiempaa kestdvdmpi. Parhaan tuloksen saavutat, jos

korjaat kolhun vdlittomdsti sen ilmaannuttua ennen kuin reikddn joutuu likaa tai vettii.

ruirrrO:

Tarkoitettu korjaamaan kaikki erilaiset reidt, sdrot ja halkeamat joita tuulilasiin voi syntyd. Minimoi kolhun

ulkondon ja pysdyttdd sirujen ja halkeamien leviimisen.

OHJE:

1. Aseta sinetti reiin ympdrille.

2. Yhdisti siilio sinetin pidikkeeseen.

3. Lisdd lasihartsia sdilion sisdin.

4. Noudata oheisia ohjeita ruiskun kdytdstd ja tilkitse reikd.

Sarjaan sis6ltyy:

o lx2mllasihartsi
o 2x liimautuva sinetti
o 1 x sdilio

o 5 x kovetuskalvo

e L x kdyttoohje
o lxterd
o lxruiskujousella

HUOMAA:

a. Vdlti kdyttoi suorassa auringonpaisteessa, tyoskentele mieluummin varjossa

b. Ale kepe ainetta ldmpdtilan ollessa alle +0'C

c. Ala levite korjausainetta kuumalle tuulilasille, aja ajoneuvo varjoon, avaa ikkunat ja odota kunnes

tuulilasi on jddhtynyt

d. Mukana oleva terd on tarkoitettu ainejiiiimien poistoon ja korjausjiljen viimeistelyyn

1. Puhdista vaurioitunut kohta
pUHDISTA vaurioituneesta kohdasta kaikki irrallinen lasi kewtden pakkauksen mukana olevaa

neulaa. Puhdista vauriota ympdroivd alue kdyttden kuivaa liinaa tai paperia.

2. Liimaasinettituulilasiin
POISTA sinetin liimapinnan suojamuovija aseta sinetti vaurion pddlle niin,

ettii vaurio on keskelli sinettid. Paina sinetti kunnolla kiinni lasiin.

3. Poista sinetin pidltd liimapinnan suoiamuovi

4. Kiinnit5 jalusta sinettiin
Paina jalusta sinetin pidikkeeseen ja varmista kiinnityksen lujuus.
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Lisdi hartsi sdilitiiin
Leikkaa lasihartsipullon kdrki auki. Aseta lasihartsipullo sdili66n ja purista sinne 5 -6 tippaa

lasihartsia. Pyyhi ylimddriiinen lasihartsi pois pullon kdrjestd liinalla. Tarvitset lasihartsia viel6

myohemmin (kohta 11).

6. Kiinnitd ruisku jalustaan

Paina ruisku suoraan linjaan jalustan sis6lle ja varmista, ettii se on lujasti kiinni.

7. Vedd ruiskun mdntd yltis imuasentoon
Vedii ruiskun miintd ylos asti, lukitse klippijousella.
Anna ruiskun olla paikoillaan 10 minuutin ajan.

10. Poista sinetti tuulilasista
lrrota sinetti tuulilasista terdn avulla, tyontele reunoilta keskelle pdin ja ved6 sinetti pois jalustasta
kiinni pitdmdlld. Kun sinetticRirronnut, pqista ylimddrtnen-lasihartsivaur.ion ympdriltii terdn
avulla.

11. Vaurion lopputiyttd
Purista lasihartsia muutama tippa mukana tulevalle kalvolle
ja aseta kalvo vauriokohdan pddlle.

12. Viimeistely
Poista terin avulla kalvon ja tuulilasin vdlistd mahdolliset ilmakuplat. Huomioi: Auringon UV-sdteet
kuivattavat lasihartsin nopeammin. Aja ajoneuvo suoraan auringonpaisteeseen L5 min ajaksi,
pilvisend pdivdnd lasihartsin kovettuminen vie noin L tunnin. Lopuksi irrota kalvo tuulilasista ja
pu hdista vaurion ym pdriltii lasiha rtsit teri lld.

Kayttoohjevideo triotteen kdyt6stii: https://www.youtube.co,n/w?tch?v=ejuwqBzoTqy

8. Tdytd ruisku ilmalla
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9. Luo mdnnin avulla paine vauriokohtaan
Paina ruiskun mdntdd hitaasti alaspdin kunnes se kohtaa painetta ja pysdhtyy.

Voit lukita asennon klippijousella. JAIA RUISKU PAtKotLLEEN vAHtNTAAN 20 MtN AJAKSI.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd

Valmistusmaa: Kiina
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