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Brugsanvisning Fix it Pro lakreparationspen
Denne brugsanvisning går igennem de vigtigste ting, du skal vide inden du bruger Fix It Pro Lakpennen til at
lave små ridser i bilen.
Vigtigt at vide
 Du skal altid påføre Fix it Pro mens din bil står i skyggen. Lakken tørrer hurtigt op når solens stråler
rammer, så derfor er det bedst at udføre reparationer indendørs eller i skyggen.
 Brug kun Fix It når temperaturen er over 10 grader.
 Sæt hætten på efter du har brugt pennen – så den ikke tørrer ud.
 Pennen er lugtfri
 Fix It Pro er giftfri, men børn bør ikke bruge den
 Kommer lakken i kontakt med huden skal du skylle med rent vand
 Får du lak i øjnene skal du skylde i mindst 15 min med rent vand
 Hvis du får lak i munden skal du skylde med rent vand og opsøge læge
Hvordan bruger man Fix It Pro pennen?
1. Gør din bil grundigt ren på det område, hvor ridsen er. Neglelakfjerner eller husholdningssprit kan
bruges til sidst for at affedte området, så der ikke sidder voksrester eller andet på overfladen.
2. Ryst Fix It pennen grundigt med hætten på inden du begynder at udføre reparationen.
3. Tag hætten af lak pennen og pres spidsen ned mod et stykke pap eller avis ca. 40 til 50 gange eller
indtil spidsen er gennemvædet af væsken. Hold pennen ude af solen, mens du gør dette, og husk at
løfte pennen fra underlaget efter hvert tryk.
4. Når spidsen er fugtig skal du tilføre lakken oven på det skadede område. Du skal arbejde hurtigt, for
lakken tørrer hurtigt, specielt når den er i direkte sollys.
5. Tør det overskydende lak af med et stykke køkkenrulle eller en klud.
6. Lakken er hærdet efter ca. 24-48 timer
7. Hvis du oplever at ridsen er for dyb og lakken ikke dækker ordentligt, så gentag hele processen en
gang til.
8. Når du er tilfreds med resultatet kan du med fordel polere bilen og give den voks.
Du er altid velkommen på vores side www.gemmas.dk og se alle vores spændende varer.

