OPRAVNÁ SADA PRO VYSPRAVENÍ
HLUBOKÝCH ŠKRÁBANCŮ A POŠKOZENÍ
NA POVRCHU DŘEVA, LAMINÁTU
A ELASTICKÝCH PODLAH:
·

jednoduché použití

·

bodová aplikace

·

volba stupně lesku

Obsah: tavička bez baterií, hnědá škrabka, 10 štanglí tvrdého vosku, šedý a bílý pad,
opravný fix, bavlněný hadřík.

Výhradní partner pro ČR a SR:
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Tel: +420 515 227 272
office@dema-dekor.cz
www.dema-dekor.cz
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OPRAVNÁ SADA
PRO DŘEVO, LAMINÁT
A ELASTICKÉ PODLAHY
Pro vyspravení škrábanců
a poškození na povrchu podlahy

Dr. Schutz - Eine Marke der
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POSTUP PRÁCE
S OPRAVNOU SADOU
1

Problém: malá díra v laminátu.
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Vyčnívající části sjednotit ostrým předmětem (nůž
na koberce apod.) nebo odříznout. Uvolněné části
vybrat a odstranit.
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Ostré hrany okrajů zakulatit špičkou hnědé škrabky
tak, aby zůstal hladký přechod na plochu.

4

Povrch poškození vyčistit šedým padem. Tím se
odstraní poslední uvolněné zbytky a vyhladí se
jemné škrábance.

5

Jemné nečistoty vytřít bavlněným hadříkem.

6

Sundat krytku žluté tavičky. Kulaté tlačítko stlačit.
Tím se aktivuje tavička a začne se nahřívat špička.
Uvolněním tlačítka bude špička opět chladnout.
Stisknutím a uvolněním regulovat teplotu.

7

Barevná volba tmelu tak, aby se hodil k povrchu.
Barvu je možné také variabilně vytvořit smícháním
jednotlivých odstínů.

8

Horkou špičku tavičky ponořit do tmelu tak, aby se
uvolnila malá část tmelu. Pokud tmel čadí, je špička
příliš horká. Uvolnit a nechat zchladnout. Natavený
tmel kápnout do poškozeného místa. Postupovat
tak dlouho, až se místo vyplní. Přitom je dobré poškozené místo lehce přeplnit.
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Plochou stranou tavičky náplň lehkým vtíráním zahladit do povrchu. Případná chybná místa doplnit tmelem
a přebytek opět vyhladit.

10

Žíhání a struktura dřeva mohou být také jednoduše
vytvořeny. To přispěje k perfektnímu výsledku
opravy. K tomu zvolit opět vhodnou barvu tmelu.
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Strukturu vytvořit pomocí hnědé škrabky a
tekutého tmelu. Opět je možné vytvořit barevné
nuance smícháním různých tmelů. Podle typu
podlahy a povrchu mohou být vytvářeny individuální struktury a žíhání.

4

12

5

7

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Lehkým opatrným třením šedým padem celý
povrch jemně obrousit, odstranit přebytky a
zmatovatět. Ve směru poškození příliš netlačit,
aby se neprobrousil tmel.
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Bílým padem povrch sjednotit.

14

Pro lokální bodové ošetření nanést na opravené
místo ochranný film pomocí fixu ScratchFix. Po
použití štěteček na špičce fixu propláchnout
čistou vodou a vysušit.
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Nastavení stupně lesku lehkým třením místa
šedým padem (zmatovatění). Lehké tření bílým
padem dodá místu větší lesk.

16

Opravené místo vytvrdne po 6ti hodinách a je
pochůzí.

