BEZPEČNOSTNÍ
ZNAČENÍ VOZIDEL VIN
Návod na použití vytvořené šablony na vyleptání skla
technologií DEF 1400 / DEF 1650 / DEF 2000
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Důkladně očistěte sklo v místě pro leptání.
Ujistěte se, že je hladké, bez nečistot
a mastnot.

3

Přiložte šablonu s vytištěným VIN
lesklou stranou na sklo. Následuje
prosáknutí aktivátoru, což přisaje šablonu
ke sklu. Pokud je třeba, upravte pozici
šablony na skle. Zkontrolujte, zda-li je
šablona umístěna správně! (není-li VIN
na šabloně otočen).
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Stříkněte na sklo dvakrát až třikrát aktivátor
(lahvička označená „krok 1“) rychle
přikročte k následujícímu kroku.
Nenechte aktivátor vyprchat.

4

Vytlačte vzduch a přebytek aktivátoru
z plochy pod šablonou (např. plastovou
kartou). Nyní nechte zbylý aktivátor
odpařit ze skla i šablony. Šablona by
nyní měla být přilepená ke sklu. Šablona
neklouže po skle. Pokud jde šablonou
lehkým tlakem pohnout, odeberte
šablonu a postup opakujte. Tento postup
opakujte na dalších sklech / oknech, která
chcete leptat.

Používejte pouze na sklo. Neleptejte
za deště, nebo při extrémních teplotách.
Vyhněte se kontaktu kyselinového gelu
s pokožkou (doporučujeme použít
ochranné rukavice).
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*POZOR!
NENANÁŠEJTE gel k okrajům nebo
mimo šablonu a na holé sklo.
Použijte mírný tlak k nanesení
několika vrstev kyselinového gelu
na vytištěnou oblast šablony.
Používejte gel opatrně, šablona je
křehká a snadno se poškodí.

Naneste 2 vrstvy leptacího gelu DEFEND
VIN.PRO.TEC (lahvička označená „krok 3“)
na povrch aktivované šablony tak, aby byly
pokryty všechny číslice a písmena.*
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Vyčkejte 5 minut. Poté odstraňte jedním
plynulým pohybem šablonu s leptacím
gelem ze skla.
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Z vnitřní strany nalepte výstražnou
samolepku na obě přední, nebo obě zadní
boční skla.

Ujistěte se, že šablona se při aplikaci
gelu po skle neposouvá.
NEPOSOUVEJTE ani neupravujte
šablonu po aplikaci gelu.
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Vyleptaný VIN očistěte vlhkým hadříkem
a trvale tak odstraňte veškeré zbytky gelu
na skle.

Další informace a varování:
Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Postupujte dle instrukcí v balení.
Směs nejezte, nepijte, nenanášejte na kůži.
Vyhněte se kontaktu s očima a ústy. Pečlivě si po použití umyjte ruce.
Oblečení, které přišlo do kontaktu s roztokem DEFEND VINPROTEC,
odstraňte a důkladně vyperte.
Doporučujeme použít ochranné brýle a rukavice. Nevdechujte prach
ze sušené směsi a používejte pouze v místě s důkladným odvětráním.
Žádná ze složek směsi DEFEND VINPROTEC není karcinogenní nebo
hořlavá. V případě nouze neutralizujte leptací směs postupným přidáním
jedlé sody. PH směsi je 5,1.
Skladujte v originálním balení na suchém, chladném a tmavém místě.
Směs časem tmavne, avšak neovlivňuje to její funkčnost. Životnost závisí
na použití a skladování.
Přestože DEFEND VINPROTEC směs nepoškozuje kůži při běžném kontaktu,
doporučujeme pečlivé mytí rukou po kontaktu se směsí. ABF může poškodit
kosti po delším kontaktu s kůží.
Prázdné obaly vyhazujte do nádob určených pro toxický odpad.
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