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Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może 
powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zwroty wskazujące środki ostrożności: W razie konieczności 
zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać 
z dala od źrodeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źrodeł zapłonu. Nie 
palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej 
cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawiera: n-Butylacetat.
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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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Miejsce retuszu zabezpieczyć lakierem bezbarwnym 
używając korektora LAKFIX®. Lakierować równo-
miernie, w jednym kierunku. Uwaga: Upenić się, że 
miejsce lakierowane 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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Aktywacja korektora Aktywacja korektoraZabezpieczanie powierzchni Zabezpieczanie powierzchni

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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Przygotowanie korektora Przygotowanie korektoraOdpowietrzanie korektora 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.
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