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Kaporta Onarım

Cam Tamir Seti

10 Dakika Hazır

Çatlağın yayılmasını önler
Basit , ve kolay uygulama
Uzun ömürlü yapışkan förmülü
Camı eski haline getirir
Birden fazla tamirat yapılabilir
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*** Çatlaklarda
*** Çiziklerde
*** Aşınmalarda
*** Taş izinde

TTech

Çatlakları, çizikleri, aşınmaları, taş izini kolaylıkla tamir edebilir, yayılmasını önleyebilirsiniz.
En iyi sonuç için hasarı hemen tamir ediniz. Yüzeyi çok iyi temizleyiniz. ( Asetonla v.b. ).
Toz bulaşmasına engel olun. Toz yapışmayı önler.Bir tamir kitini üst üste uygulamayınız.
İçeriği :
Vantuzlu Sabitleme Aparatı
Sabitleme tüpü ve basınç şırıngası
Yapıştırıcı tüp
Kazıma Bıçağı
10 adet yaprak kür
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Uygulama Bilgisi
1. Onarım tamamlanana kadar tamir edilecek cam doğrudan güneş ışında kalmalıdır.
2. Kazıma bıçağı ile cam parçacıklarını kazıyın , kuru bir bez ile siliniz.
3. Vantuzlu Sabitleme aparatını , sabitleme tüpünü (Enjeksiyonu) takacağınız yer
hasarın üzerine gelecek şekilde vantuzu sabitleyiniz.
4. Sabitlenmiş vantuzun koluna , Sabitleme tüpünün takınız ( vidalayınız) ,
hasarın üzerine gelinceye kadar vidalayınız,
5. Sabitleme tüpünün üzerindeki vidalı basınç şırıngasını çıkartınız.
Yapıştırıcıdan 1-2 damla içine damlatın , ( fazlası çatlağa bağlıdır.)
6. Sabitleme tüpüne basınç şırıngayı takarak ( çevirerek ) basınç yaratınız.
7. Yaklaşık 4-6 dakika basınçlı bir şekilde kalsın.
8. Vidalı basınç şırıngasını sökün , yapıştırıcı tamamen kuruyana kadar bu işlemi basınç
yaratarak 1-2 kez tekrarlayınız
9. 45 derece açı ile camı kontrol ediniz.
10. Vantuzu tamamen sökünüz ,
11. Kür kağıtlarından 1 tanesini yapıştırıcının üzerine koyunuz. Hava kabarcıklarının mutlaka gideriniz
(kazıma bıçağı ile üzerine sürtünüz )
12. 5-10 dakika boyunca doğrudan güneş ışığında bırakınız.
13. Kuruduğundan emin olduğunuzda , kazıma bıçağı ile kalan artıkları kazıyarak temizleyiniz.I
Çatlak Tamiri
1. Çatlak boyunca yapıştırıcı nazikce doldurun ve kür kağıtlarını üzerine koyunuz , hava kabarcığını mutlaka alınız.
2. Yaklaşık 45 derece açı bakarak ile dolğudan emin olun,
3. Eğer daha derin dolgu yapmak isterseniz cama hafifçe basınç yapınız.
4. Kür kağıdı kuruma süresince üzerinde kalmalıdır.
5. Cam 5-10 dakika boyunca doğrudan güneş ışığında bırakılmalıdır.
6. Kür şeridini çıkardının , kalanını dikkatlice kazıyınız.
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