TO BARDZO ŁATWE...
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Przygotowanie powierzchni

2

Wybór koloru

3

Topienie i mieszanie
wypełniaczy
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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®. Warto zobaczyć...

Odtłuszczenie powierzchni

8 Przygotowanie korektora

9

Odpowietrzanie korektora

Uszkodzone miejsce musi być czyste,
suche oraz odtłuszczone. Usunąć
ewentualne luźne odłamki. Uszkodzone krawędzie skierować w dół używając szpachelki do wypełniaczy.

Dopasować odpowiedni odcień wypełniacza PLASTIX®. Rozpocząć retusz
od najjaśniejszego koloru.

Przyrząd uruchomić według instrukcji
z poprzedniej strony. Grot urządzenia
do topienia wypełniacza natychmiast
się nagrzewa. Roztapiać małe porcje
wypełniaczy i mieszać je. Uwaga:
Wypełniać uszkodzone miejsce z lekkim naddatkiem!

Powierzchnię odtłuścić za pomocą
włókna szarego. Pocieranie włóknem
powoduje również zmatowienie miejsca retuszowanego.

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

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.

4

5

6

10 Aktywacja korektora

11 Zabezpieczanie retuszu

12 Dopasowanie stopnia połysku

Korektor LAKFIX® 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 zabezpieczyć miejsce retuszowane.

Równomiernie rozprowadzić lakier
na naprawianej powierzchni (zawsze w jednym kierunku). Po użyciu
korektora wypłukać końcówkę pod
bieżącą wodą.

Po wysuszeniu miejsca lakierowanego (w temperaturze pokojowej po ok.
5-10 min.) zmatowić miejsce retuszu
używając białej strony gąbki MAGIC.
Zielona strona służy do polerowania.

Usuwanie nadmiaru

Nadmiar wypełniacza usunąć ostro
karbowaną stroną szpachelki ( ).

Korekta koloru

Jeśli nie udało się dobrać odpowiedniego odcienia wypełniacza pasującego do naprawianej powierzchni,
można ponownie jeden lub dwa
kolory zmieszać ze sobą w miejscu
retuszowanym.

Odtworzenie struktury

Ciepłą końcówką przyrządu do topienia wosków odtworzyć strukturę retuszowanej powierzchni. Temperaturę
grota regulować przyciskiem „ON“. Po
zwolnieniu nacisku na przycisk grot
zacznie się schładzać.

