
Horpadásjavító készlet

A készlet tartalma:
- Ragasztópisztoly 220-240V 15/40W, 1db
- Ragasztórúd, 11mmx200mm, 3db
- Húzóláb, 2db
- Keresztrúd, 1db
- Füles anya, 1db
- Kaparó, 1db
- Műanyag ütőcsap, 1db
- Állítóláb, 2db
- Leválasztószer 20ml, 1db

Biztonsági előírások:
- Az eszköz használatakor viseljen szabványos védőszemüveget és védőkesztyűt!
- Ragasztót tartalmaz, gyermekektől tartsa távol! Nem játék, ne engedje, hogy a 
gyerekek a készlettel, vagy annak közelében játsszanak!
- Csak előírásszerűen alkalmazza!
- Minden használat előtt ellenőrizze a készlet épségét, az alkatrészek lazulása, 
sérülése esetén a készletet használni tilos!
- Az alkatrészek címkéi fontos információkat tartalmaznak, azokat tartsa épen, 
tisztán, olvashatóan!

A készlet használata:

1. A készlet használat előtt figyelmesen és alaposan olvassa át az útmutatót!
2. Helyezze be a ragasztórudat a ragasztópisztolyba! Dugja be a ragasztópisztolyt 
és várjon 10-15 percet, amíg felmelegszik!
3. Tiszta ronggyal (a szett nem tartalmazza) törölje le a horpadást és környékét, 
majd kenje be vékonyan a leválasztószerrel!
4. Válassza ki a horpadás formájától függően a kerek vagy a hosszúkás húzólábat, 
és nyomjon a felületére ragasztót a pisztollyal!
5. Helyezze a húzólábat a horpadás közepére, és tartsa ott tíz másodpercig! 
FONTOS: Ne nyomja erővel a felületre!
6. Helyezze fel a keresztrudat a húzólábra, és az állítólábakat igazítsa olyan 
hosszúra, hogy felfeküdjenek a javítandó felületre!
7. Húzza meg a füles anyát addig, amíg az felfekszik a keresztrúdra, majd lassan, de
határozottan tekerje addig, amíg a horpadás vissza nem ugrik az eredeti szintre!
8. Lazítsa le a füles anyát, távolítsa el a keresztrudat, majd a húzólábat is!
9. Cseppentsen két csepp leválasztószert a húzólábra, majd a kaparóval távolítsa el
a ragasztót a húzóláb felületéről!
10. Ha a horpadás felületén kicsúcsosodó pont keletkezett, kalapáccsal (a szett 
nem tartalmazza) és az ütőcsappal finoman kocogtassa addig, amíg a lemez 
síkjába vissza nem tér!
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Horpadásjavító készlet

A Totalcar ajánlásával!


