
Miejsce retuszu zabezpieczyć lakierem bezbarw-
nym używając korektora LAKFIX®. Lakierować 
równomiernie, w jednym kierunku. Wskazówka: 
Upewnić się że miejsce zabezpieczane jest suche, 
czyste i odtłuszczone.
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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 wykonać retusz.
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Przed użyciem  wstrząsać korektor LAKFIX® przez 
ok. 15 sekund w celu wymieszania lakieru. Kulki 
wewnątrz korektora muszą być słyszalne. Po tej 
czynności ściągnąć nakrętkę.
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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.
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Druckindo: duplex, rechts und links gebunden

Zasady bezpieczeństwa: Produkt łatwopalny. Działa drażniąco na oczy. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast 
dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub 
etykietę.  Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
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TO BARDZO ŁATWE... TO BARDZO ŁATWE...
Do punktowego zabezpieczania miejsc 
retuszowanych oraz eliminowania drobnych 
rys i przetarć.
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