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 technológiou DEF 1400 / DEF 1650 / DEF 2000
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Používajte iba na sklo. Neleptajte za dažďa, 
alebo pri extrémnych teplotách. Vyhnite 
sa kontaktu kyselinového gélu s pokožkou 
(odporúčame použiť ochranné rukavice).

Dôkladne očistite sklo v mieste pre leptanie. 
Uistite sa, že je hladké, bez nečistôt 
a mastnôt.
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Priložte šablónu s vytlačeným VIN lesklou 
stranou na sklo. Nasleduje presiaknutie 
aktivátora, čo prisaje šablónu ku sklu. Ak je 
potrebné, upravte pozíciu šablóny na skle. 
Skontrolujte, či  je šablóna umiestnená 
správne! (či nie je VIN na šablóne otočený).
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Strieknite na sklo dvakrát až trikrát aktivátor 
(fľaštička označená „krok 1“) rýchlo 
prikročte k nasledujúcemu kroku. 
Nenechajte aktivátor vyprchať.
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Vytlačte vzduch a prebytok aktivátora 
z plochy pod šablónou (napr. plastovou 
kartou). Teraz nechajte zvyšný 
aktivátor odpariť zo skla i šablóny. 
Šablóna by teraz mala byť prilepená ku 
sklu. Šablóna nekĺže po skle. Pokiaľ ide 
šablónou ľahkým tlakom pohnúť, odstráňte 
šablónu a postup opakujte. Tento postup 
opakujte na ďalších sklách / oknách, ktoré 
chcete leptať.



Naneste 2 vrstvy leptacieho gélu DEFEND 
VIN.PROTEC (fľaštička označená „krok 3“) 
na povrch aktivovanej šablóny tak, aby boli 
pokryté všetky číslice a písmená.*
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Počkajte 5 minút. Potom odstráňte 
jedným plynulým pohybom šablónu 
s leptacím gélom zo skla.
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Vyleptaný VIN očistite vlhkou handričkou 
a trvalo tak odstráňte všetky zvyšky gélu 
na skle.
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Z vnútornej strany nalepte výstražnú 
samolepku na obe predné alebo obe zadné 
bočné sklá.

*POZOR!
NENANÁŠAJTE gél k okrajom 
alebo mimo šablónu 
a na holé sklo.

Použite mierny tlak na nanesenie 
niekoľkých vrstiev kyselinového gélu 
na vytlačenú oblasť šablóny.

Používajte gél opatrne, šablóna je 
krehká a ľahko sa poškodí. Uistite sa, 
že šablóna sa pri aplikácii gélu po skle 
neposúva.

NEPOSÚVAJTE ani neupravujte 
šablónu po aplikácii gélu.



Ďalšie informácie a varovania:

Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Postupujte podľa inštrukcií v balení. 
Zmes nejedzte, nepite, nenanášajte na kožu.

Vyhnite sa kontaktu s očami a ústami. Starostlivo si po použití umyte ruky. 
Oblečenie, ktoré prišlo do kontaktu s roztokom DEFEND VINPROTEC, 
odstráňte a dôkladne vyperte.

Odporúčame použiť ochranné okuliare a rukavice. Nevdychujte prach 
zo sušenej zmesi a používajte len v mieste s dôkladným odvetraním.

Žiadna zo zložiek zmesi DEFEND VINPROTEC nie je karcinogénna alebo 
horľavá. V prípade núdze neutralizovať leptaciu zmes postupným pridaním 
jedlej sódy. PH zmesi je 5,1.

Skladujte v originálnom balení na suchom, chladnom a tmavom mieste. 
Zmes časom tmavne, avšak neovplyvňuje to jej funkčnosť. Životnosť závisí 
od použitia a skladovania.

Hoci DEFEND VINPROTEC zmes nepoškodzuje kožu pri bežnom kontakte, 
odporúčame starostlivé umývanie rúk po kontakte so zmesou. ABF môže 
poškodiť kosti po dlhšom kontakte s pokožkou.

Prázdne obaly vyhadzujte do nádob určených pre toxický odpad.

Kontakty SR:

DEFEND SLOVENSKO s.r.o.
Dovozca a generálny distributér technológie 
na leptanie autoskiel DEFEND VIN.PRO.TEC

Infolinka: 0800 162 726 | E-mail: info@defend.sk
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