G61412 picobello® Zestaw naprawczy
PREMIUM do olejowanych / woskowanych powierzchni drewnianych

DO NAPRAWY SZAF, STOŁÓW, KRZESEŁ, FRONTÓW KUCHENNYCH,
DRZWI, SCHODÓW ITP.

RETUSZ RYS, OTWORÓW, WGNIECEŃ,
USZKODZEŃ NA KRAWĘDZIACH,
ODPRYSKÓW

MEBLE
PARKIETY
SCHODY

DO OLEJOWANYCH / WOSKOWANYCH
POWIERZCHNI

PREMIUM

picobello®by OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Młyńska 27  |  42-700 Lubliniec  |  Tel: +48 34 356 48 15  |  www.picobello-shop.pl

G61495 | PL

OLEOMIX®  |  Uwaga: Ze względu na możliwość samozapłonu ściereczek nasączonych olejem należy je wypłukać i rozłożone pozostawić
do wyschnięcia
LAKFIX AQUA | Zasady bezpieczeństwa: Zawiera: 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3- one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

ZESTAW NAPRAWCZY

Wskazówki dotyczące przyrządu do topienia wypełniaczy: Przyrząd dostarczany jest razem
z trzema bateriami. Wymianę baterii ilustruje zdjęcie po lewej stronie. Przed użyciem przyrządu,
zdjąć zatyczkę ochronną i przesunąć suwak na pozycję ,,ON”. Aby nagrzać przyrząd, należy nacisnąć i
przytrzymać niebieski przycisk przez ok.10- 15 sekund. Czerwona lampka sygnalizuje nagrzewanie
przyrządu. Gdyby podczas topienia wypełniacza wystąpiło dymienie należy zwolnić nacisk na
niebieski przycisk - grot roboczy powoli zacznie stygnąć. Przez ponowne naciśnięcie przycisku
„ON”, temperatura przyrządu ponownie podwyższy się. Po zakończeniu pracy z przyrządem nałożyć
zatyczkę ochronną. Dalsze informacje zamieszczono w instrukcji obsługi urządzenia.
Zasady bezpieczeństwa: Przechowywać przyrząd z założoną na grot zatyczką ochronną,
upewniając się że przycisk „ON/OFF“ ustawiony jest na pozycji „OFF“. W czasie pracy grot jest
gorący, nie dotykać. Unikać kontaktu urządzenia z wodą.
Utylizacja przyrządów i ich elementów: W trosce o nasze środowisko, zużyte elementy przyrządu oddać punktu zbiórki odpadów elektronicznych. Stosując się do tego zalecenia, przyczyniamy
się do ochrony środowiska.
Czyszczenie rowków szpachelki: Po każdym użyciu szpachelki dokładnie wyczyścić jej rowki
karbowanym grzebieniem (czerwona część wewnątrz szpachelki). Czubek szpachelki wytrzeć
trykotową ściereczką.

Polecany przez

• 1 5 sztabek wypełniacza DREWMIX x 4 cm (odcienie
drewna + czarny + biały + bezbarwny)
• 1 x szpachelka do wypełniaczy zawierająca włókno
szare oraz gąbkę MAGIC
• 2 x papier ścierny (ziarnistość 150 i 240)
• 1 x przyrząd do topienia wypełniaczy (zasilanie na
baterie), zawiera 3 szt. baterii
• 1 x olej retuszerski OLEOMIX® 10 ml
• 1 x bawełniana ściereczka trykotowa
• 1 x korektor pędzelkowy LAKFIX AQUA z lakierem
bezbarwnym, matowym

www.picobello-shop.eu
www.picobello-shop.eu

Pielęgnaja. Czyszczenie. Retusz Powierzchni.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TO BARDZO ŁATWE...

1 Przygotowanie powierzchni

2

Wybór koloru

3

Topienie i mieszanie
wypełniaczy

Uszkodzone miejsce musi być czyste, Dopasować odpowiedni odcień wypeł- Przyrząd uruchomić według instrukcji
suche oraz odtłuszczone. Usunąć ewen- niacza DREWMIX. Rozpocząć retusz od z poprzedniej strony. Grot urządzenia
tualne luźne odłamki.
najjaśniejszego koloru.
do topienia wypełniacza natychmiast
się nagrzewa. Roztapiać małe porcje
wypełniaczy i mieszać je.

4

Wypełnianie ubytku

5

Wyrównanie powierzchni

6

Retusz końcowy

Nałożyć wypełniacz w miejsce uszko- Nadmiar wypełniacza usunąć ostro W celu odtworzenia struktury drewna dzone z lekkim naddatkiem.
karbowaną stroną szpachelki.
ciemnym wypełniaczem imitować słoje.
Po tej czynności, nadmiar wosku usunąć
łagodnie karbowaną stroną szpachelki.

Wskazówka: Przy małym ubytku – uszkodzenie wypełnić tylko wypełniaczem bezbarwnym (900). Przy głębokich
rysach i zadrapaniach na powierzchniach drewnianych, zmieszać wypełniacz bezbarwny (900) z pasującym odcieniem
drewna w celu uzyskania lepszego efektu retuszu.
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Zarówno na stronie www.picobello-shop.eu jak i na kanale picobello®
(www.youtube.com/picobelloshop) znajdują się filmy obrazujące praktyczne użycie
produktów picobello®. Dostępna jest również instrukcja naprawy zarysowań na
laminacie. Warto zobaczyć...

Szlifowanie

Pozostałości wypełniacza zeszlifować
papierem ściernym rozpoczynając od
ziarnistości 150, następnie zmienić na
papier o ziarnistości 240. Wskazówka:
szlifować ostrożnie, lekko przyciskając
do powierzchni.

10

Aktywacja korektora

Korektor LAKFIX® AQUA przytrzymać nad
trykotem w pozycji końcówką w dół, a następnie w miejscu oznaczonym napisem
„PRESS” lekko naciskając spowodować
otwarcie wentyla, umożliwiając tym
samym spłynięcie lakieru do końcówki.
Końcówkę korektora lekko osuszyć przy
pomocy trykotu, a następnie wykonać
retusz.

8

Przygotowanie korektora

Przed użyciem wstrząsać korektor LAKFIX AQUA przez ok. 15 sekund w celu
wymieszania lakieru. Kulki wewnątrz
korektora muszą być słyszalne. Po tej
czynności ściągnąć nakrętkę.

11 Zabezpieczanie powierzchni
Miejsce retuszu zabezpieczyć lakierem
bezbarwnym używając korektora LAKFIX AQUA. Lakierować równomiernie,
w jednym kierunku.

9 Odpowietrzanie korektora
Ściągnąć końcówkę z pędzelkiem – tak
jak pokazano na zdjęciu i nacisnąć ostrożnie w miejscu oznaczonym ,,PRESS”.
Uwolnienie ciśnienia z wnętrza korektora
spowoduje jego odpowietrzenie. Po tej
czynności ponownie nałożyć końcówkę
z pędzelkiem.

12 Olejowanie
Po wyschnięciu lakieru zabezpieczającego retusz, nanieść na bawełnianą ściereczkę Olej Retuszerski OLEOMIX®, a następnie natrzeć naprawiane miejsce,
jak i obszar sąsiadujący tak aby nabrało
pierwotnego wyglądu powierzchni.
W razie potrzeby czynność powtórzyć.

