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Praca krawędzią szpachelki: 
Przednia krawędź szpachelki 
służy do usuwania nadmiaru 
wypełniaczy. Szpica szpachelki 
służy do nakładania wypełniaczy 
(patrz zdjęcie).

1 2 3

Praca tarką: Część szpachelki z systemem karbów (tarka) służy do  
usuwania nadmiaru materiału wypełniającego. Dotyczy to wszystkich 
rodzajów wypełniaczy (patrz zdjęcie nr 2). Do obróbki krawędzi 
zewnętrznych używać strony z zaokrąglonymi karbami( ), do po-
zostałych strony z ostrymi karbami ( ). Przy kątach wewnętrznych 
zaokrąglonych używać brzegu szpachelki z zaokrąglonymi karbami, 
przy pozostałych z ostrymi karbami.

Gąbka MAGIC: Biała strona 
służy do matowania miejsc 
zabezpieczonych lakierem bez-
barwnym LAKFIX®, zielona do 
polerowania w celu uzyskania 
odpowiedniego stopnia połysku.

4 5 6

Szare włókno: Do matowania 
i  usuwania pozostałości wy-
pełniaczy. Wskazówka: Nie 
naciskać zbyt mocno, aby nie 
zarysować powierzchni.

Czyszczenie szpachelki: Do 
czyszczenia tarki należy używać 
czerwonej  wkładki z grzebie-
niem znajdującej się w korpusie 
szpachelki.

Szpachelka do wypełniaczy składa się z: A) korpusu z systemem karbów, tzw. tarką do usuwania 
nadmiaru wypełniaczy picobello® B) wkładki z grzebieniem do czyszczenia karbów C) gąbki MAGIC do 
matowania i polerowania D) szarego włókna do czyszczenia 

A B C D
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