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Instrucţiuni de utilizare pentru „fierul de rosturi”:

Cu aceste scule profesionale pot fi modelate, chiar şi de către meşteşugarii amatori,
în mod simplu, perfect din punct de vedere optic şi apoi prelucrate corespunzător,
materialele de rostuire elastice ca, de exemplu, siliconul sau acrilul. Baza trebuie
pregătită corespunzător, în concordanţă cu specificaţiile producătorului
materialului de etanşare, astfel încât materialul corespunzător să fie aplicat numai
în locuri curate, uscate şi fără grăsimi. Alegeţi la sculă mărimea potrivită pentru
rost şi aşezaţi-o în modul descris la B – 1, apăsând foarte uşor, pe ambele părţi ale
bazei. IMPORTANT: Ghidaţi scula astfel încât surplusul de material de etanşare
din rost să se adune numai pe partea posterioară netedă a sculei, parte pe care o
veţi curăţa permanent. În cazul rosturilor de dilatare, neteziţi mai întâi materialul în
mare cu o laterală dreaptă a sculei, apoi apăsaţi mai adânc cu partea rotundă
corespunzătoare B-3. Chiar şi colţurile exterioare reuşesc perfect cu partea adâncită
a sculei B-2. În cazul locurilor înguste precum în exemplul B-4, utilizaţi sculele
mai înguste. Dacă în rost se află de ex. mizerie, materialul de etanşare încă
proaspăt poate fi îndepărtat exact din locul afectat cu colţul ascuţit al sculei B-5.
Apoi aplicaţi în locurile remediate imediat material nou şi neteziţi din nou rostul cu
scula profesională cu aceeaşi dimensiune de rost. Resturile de material de pe scule
se îndepărtează numai cu apă cu săpun, respectiv cu o bucată de hârtie de uz
casnic. Mai multe informaţii şi sfaturi practice pot fi găsite pe Internet pe pagina
producătorului.
ATENŢIE! Pentru toate lucrările efectuate, respectaţi regulile de specialitate din
domeniul respectiv, specificaţiile producătorului materialului de etanşare şi
normele DIN/EN. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru pagubele rezultate din
executarea necorespunzătoare a lucrărilor! Toate componentele sunt ecologice şi
100% reciclabile. Deoarece conturul exterior al sculelor este uşor ascuţit, vă
recomandăm să nu lăsaţi sculele la îndemâna copiilor sau în preajma animalelor!

