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Инструкция за работа на "фугозаглаждач"

С помощта на тези професионални инструменти, еластичните фугиращи
смеси като силикон и акрилат, могат да се моделират и доизглаждат до
достигане на перфектен външен вид. Подходящи са за домашна употреба.
Основата трябва да е предварително подготвена в съответствие с
изискванията на производителя на фугиращата смес, така че подходящата
смес да се впръсква само на чисти, сухи и обезмаслени места. Изберете
подходящия инструмент в съответствие с размера на фугата и го поставете
(B-1) с леко притискане под наклон спрямо двете страни на основата.
ВАЖНО! Инструментът се движи по такъв начин, че излишната смес от
фугата да се събира само на обратната гладка страна на инструментите.
Периодично тя трябва да се изстъргва. Когато се обработват разтегателни
фуги, фугиращата смес първо се заглажда грубо с една от равните страни на
инструмента, след което се задълбочава с подходящия кръгъл радиус (B-3).
Дори и външните ъгли стават винаги перфектни с вътрешните радиуси на
инструментите (B-2). При наличието на места, където е ограничено
движението (B-4), използвайте по-тесните инструменти. Ако във фугата има
примерно замърсявания, можете да премахнете от съответното място още
прясната фугираща смес с помощта на острия ъгъл на инструмента (B-5).
Веднага след това там трябва да впръснете нова фугираща смес и да минете
отново фугата с професионалния инструмент за същия размер. Остатъците от
фугиращата смес по инструментите се премахват само със сапунен разтвор
или домакинска хартия. Допълнителна информация и съвети ще намерите на
страницата на производителя в интернет.
ВНИМАНИЕ! Обърнете внимание, че при всички работи задължително
трябва да се спазват правилата на съответния професионален съюз,
предписанията на производителя на фугиращата смес и стандартите DIN/EN.
Не се поема отговорност за косвени щети, възникнали в следствие на
технически неправилно изпълнение! Всички части са безвредни за околната
среда и могат да се рециклират изцяло. Пазете инструментите далеч от деца и
животни, защото външните контури са леко заострени!

