Gyanta 01
Leírás:
-Nagyon vékony repedésekhez.
Cikkszám: 910028 (3 ml)

Gyanta 1
Leírás:
-Körkörös sérülés, repedésekkel. Univerzális gyanta.
Cikkszám: 910003 (3 ml)
Cikkszám: 910003C (20 ml)

Gyanta 1,6
Leírás:
-Csillag, és kombinált sérülésekhez.
Cikkszám: 910002 (3 ml)

Gyanta 2
Leírás:
-Kagylós sérülésekhez.
Cikkszám: 910004 (3 ml)

Fedő gyanta
Leírás:
-Zárófelület minden típusú sérülésekhez.
Cikkszám: 910022 (3 ml)

Üvegpolír
Leírás:
-Javított üvegfelületek polírozásához.
Cikkszám: 910013 (10 ml)

Síkosító olaj
Leírás:
-Tapadókorong síkosító.
Cikkszám: 910023 (10 ml)

Fúrószár
Leírás:
-Üvegjavításhoz alkalmazható fúrók.
Cikkszám: 910010K (domború fejjel)
Cikkszám: 910010C (hengeres fejjel)

Lezáró fólia
Leírás:
-A javított felületre a fedőgyanta réteg lezárásához. Körülbelül 50 lap.
Cikkszám: 910009

Fólia eltávolító penge
Leírás:
-A fólia és a maradék gyantaréteg eltávolításához.
Cikkszám: 910024

Fecskendő + tű
Leírás:
-A fecskendő segítségével juttatjuk a gyantát az injektor hengerbe.
Cikkszám: 910008

Injektor tartó híd
Leírás:
-Az injektor tartó segítségével préseljük a gyantát a felületre.
Cikkszám: 910018

Injektor gumihenger
Leírás:
-Cserélhető tömítés az injektorhoz.
Cikkszám: 910007

Árnyékban, lehetőleg UV szegény környezetben
végezzük a munkát, a gyanta idő előtti kötésének
megelőzésére.

A Wibotec üvegjavító bőrönd menetkész.

A feladat adva van, kezdjük a javítást.

Tisztítsuk meg a sérülést a szennyeződésektől, és az
üvegmaradékoktól. Saját biztonsága érdekében mindig
viseljen védőszemüveget.

Ha a sérülés régi, első lépésként mindig fúrjunk 2 mm
mélységig a sérült felületben.

Készítsük elő az injektor tartó hidat a szabályzó
csavarok kitekerésével.

Ellenőrizzük a tükröt, amelyet az üveg belső felületén
kell rögzíteni. Rögződjünk meg arról, hogy a sérülés
középen helyezkedik el.

A Wibotec síkosító olajat használjuk a tapadókorong
felületéhez, hogy az injektor tartó hidat könnyebben
tudjuk csúsztatni, amíg a sérülés középpontjába nem
kerül.

Kenjük be a tapadókorongot a Wibotec síkosító olajjal.

Helyezzük a hidat az üvegre a sérült felület közelébe,
utána csúsztassuk a kavicsfelverődés középpontja fölé.

Az állítócsavarokkal igazítsuk az injektort, amíg az
finoman nem érintkezik az üveggel.

Tekerjük ki az injektor henger dugattyúját.

Válasszuk ki a megfelelő gyantát (lásd az első
bekezdést). Szúrjuk a fecskendőt a gyantába, és
szívjuk fel a megfelelő mennyiséget. Átlagos esetén
ez 01-0,2 ml. Repedések, nagyobb sérülésekhez
használjunk nagyobb mennyiséget.

Helyezzük a fecskendőt az injektor hengerbe, és
juttassuk a gyantát a sérülésbe. Tekerjük vissza az
injektor henger dugattyúját és préseljük bele az
üregbe az anyagot.

Jobb és gyorsabb javítás érdekében, melegíthetjük
öngyújtó segítségével az üveg belső felületét 3-4 mpig (nem tovább). Ezután a felmelegített üvegfelületet
üvegtisztítóval tudjuk megtisztítani.

A gyanta befecskendezésétől 15-30 perc elteltével
(sérüléstől függően) készítsünk elő egy darab lezáró
fóliát és tegyünk rá néhány csepp töltőgyantát.

Az injektor tartó híd eltávolítása után helyezzük a
záró fóliát a sérülésre.

Ráhelyezéskor ne gyakoroljunk nyomást az záró
fóliára.

Helyezzük az UV lámpát közvetlenül a javított felület
fölé. Hagyjuk a lámpát ebben a helyzetben 8-10
percig.

Távolítsuk el a lezáró fóliát a penge segítségével.

45 fokos szögben tartva a pengét távolítsuk el a
gyantát a javított felület körül (a javított részt
hagyjuk ki).

A javított felületről a maradék fóliát és gyantát
távolítsuk el úgy, hogy a pengét 90 fokban tartjuk. A
végén egyenletes, finom mozdulatokkal simítsuk ki a
javított felületet.

A javított felület nagysága a sérülés nagyságával
megegyező.

Hogy fényessé tegyük a javított felületet, polírozzuk
át Wibotec üvegpolírral.

Az üvegjavítás befejeződött.

Forgalmazó:

Pyrmo Hungária Kft.
1181. Budapest, Üllői út 465.
Tel.: /061/ 291-44-84
Fax: /061/ 291-44-82
e-mail: pyrmo@dinitrol.hu
Web: www.dinitrolautohaz.hu

