Protectapeel – panaudojimo instrukcija
Paruošimas
Testavimas – rekomenduojame prieš dengiant visą paviršių
atlikti testavimą, padengianti šiuo produktu visų elementų
ir paviršių testuojamus plotelius. Tai būtina, kad įsitikinti
ar Protectapeel gerai nusiplėš nuo visų detalių, elementų
ir visų rūšių dengiamų paviršių. Netinka porėtų paviršių
padengimui.

Pašalinimas nuo testuojamų plotelių –
palaikykite
Protectapeel 48 val. iki pilno išdžiuvimo. Įsitikinkite , kad
Protectapeel gerai nusiplėšia nuo visų dengiamų elementų
ir paviršių.

Maskavimas – paslėpkite tinkama juosta visas zonas ir
paviršius , kurie nebus dengiami PROTECTAPEEL . Tokius
kaip skyles raktams, virius, ventiliacines angas ir t.t.
Užnešus Protectapeel iš karto nuplėškite maskuojančias
juostas, kol Protectapeel dar šlapias ir neišdžiuvęs.

Įranga – galima naudoti :
1) Orinį ir beorį purkštuvą
2)Kailinį dažymo volelį
3) Šlapio sluoksnio matuoklį
4) Apsauginį ekraną, apsauganti nuo Protectapeel dalelių
patekimą ant tarpinių ar nedengiamų paviršių.
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Oro sąkygos – vandens pagrindu pagaminti produktai gali
būti naudojami tik aplinkoje kurioje yra TEIGIAMA oro
temperatūra. Nedirbkite su Protectapeel, jei dengiamas
paviršius iki pilno išdžiuvimo gali būti veikiams lietaus ar
vandens. NESIŠALDYTI.

Įpakavimas –atidarykite dangtelį ir prieš naudodami
būtinai gerai išmaišykite esantį skystį. Šis produktas
tinkams vartoti ir saugoti ne mažiau kaip 12 mėnesių,
todėl ne pilnai išnaudotą pakuotės turinį galėsite naudoti
ir toliau. Atidarius pakuote ne pirmą kartą ir saugant
produktą ilgesnį laiką ant paviršiaus gali susidaryti plėvelė
kurią tiesiog pašalinkite ir gerai išmaišykite. Nebandykite
maišyti nepašaline plėvelės.

Purkštuvas – mes rekomenduojame naudoti beorį purkštuvą
Graco ar Wagner. Purkštuvo anga 17 thou. Beorio purkštuvo

slėgis 2,000 psi (orinio purkštuvo - 60 psi). Purkšti du
sluoksnius – vieną horizontaliai, antrą vertikaliai. Slėgį
galiama reguliuoti priklausomai nuo PROTECTAPEEL rūšies
ir oro temperetūros.

Pabandykite «pistoletoа»veikimą – užpurkškite ant
testuojamo ploto ir įsitikinkite ar nėra vandens likučių po
paskutinio įrenginio plovimo.

Atstumas iki dengiamo paviršiaus – rekomenduojamas
atstuamas nuo pistoleto iki paviršiaus
30-40 cm.
Naudokite apsauginį ekraną , kad apsaugoti nedengiamas
vietas.
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Pradėkite dengte horizontaliai – laikykite pistoletą
statmenai dengiamam paviršiui ir stengitės išlaikyti 3040cm atstumą nuo pavišiaus.

Sluoksnių perdengimas – išjungite pistoletą kiekvieną
kartą kai nudažote horizontalią juostą. Įjungite pistoletą
kai pradedate dažyti naują juostą.
Dažydami sekančią
juostą uždažykite ir senąja juostą iki 50%. Tokiu režimu
nudažykite visą paviršių ir visus elementus.

Vertikalus dengimas – pakartokite dažymą antru sluosniu
pistoletą judinant vertikaliai tuo pačiu metodu kaip ir
dažant pirmąjį sluoksnį.

`

Sluoksnio storio matuoklis – pilnai nudažius (horizontaliai
ir vertikaliai) pamatuokite minimalu šlapios plėvelės storį
MATUOKLIU/matuoklis pridedamas/, ir įsitikinkite, kad
šlapias sluoksnis yra ne mažiau kaip 300 mkr. Tai būtina
sąlyga, kad sėkmingai būtu įmanoma paskui tą plėvelę
nuplėšti.
Išdžiuvus susiformuos apie 100 mkr storio apsauginė
plėvelė.
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Nelygus paviršiai – ypač dėmesingai dažykite kampus,
išlenkimus, išpjovas, įgilinimus , plyšius t.y tas sritis , kur
Protectapeel bus sunkiau nuplėšti. Tokios vietos turi būti
dažomos truputi storiau ir atsakingiau. Rekomenduojame
tokias vietas dažyti iki 400mkr storio. Papildomai tokias
vietas galite pastorinti dažymo voleliu.

Įrangos plovimas –iškart baigus dažyti išplaukite įranga
šaltu vandeniu, vadovaudamiesi įrangos plovimo
instrukcija. Nepilnai išplauta įranga gali sugesti.
Jus taip pat sėkmingai galite naudoti ir orinę dažymo
įrangą.

Pastaba: tai tik bendroji naudojimosi instrukcija. Kiekvienas Protectapeel produktas ir kiekvienas
dažomas paviršius turi savus niuansus ir todėl reikaluja iš vartojo dėmesio ir patirties. Kilus
neaiškumasm prašome skambinti mums ir visada gausite reikiamus patarimus ur
rekomendacijas
www.protectapeel.lt
info@protectapeel.lt
+370-687-50245
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