Reparation

af laminat

ColorFill til reparation af laminat
Produktbeskrivelse:
ColorFill produkt til reparation af laminat – 25 g e
Væsentlige egenskaber:
• ColorFill er udviklet specielt til at reparere laminatoverflader på en nem og effektiv måde.
• ColorFill er selvhærdende og skal ikke blandes op.
• ColorFill er berøringstørt efter 1 time, hvorefter det er vandtæt og resistent over for alle
gængse husholdnings- og rengøringsmidler.
• ColorFill er en varig reparation.
• Der findes over 250 ColorFill farver som standard.
Brugsanvisning:
Rengør området med en klud fugtet med ColorFill opløsningsmiddel eller et tilsvarende
produkt, som f.eks. acetone. Brug aldrig fortyndervæsker.
Åbn tuben og tryk en passende mængde ColorFill ud på en metalspartel eller kittekniv.
Anbring spartlen bag det beskadige område og træk den med et fast tryk hen over
skaden, så denne fyldes med ColorFill, og der efterlades så lidt overskydende materiale
som muligt.
Med en spartel skrabes det overskydende ColorFill væk, idet man undgår at skrabe på
selve det spartlede sted, som stadig kan være vådt. Derefter tørres der af rundt om det
spartlede sted med en hvid klud fugtet med opløsningsmiddel.
Det er vigtigt hele tiden at holde spartlen ren for at opnå så glat en overflade som mulig.
Afhængig af skadens dybde og hvor meget ColorFill massen svinder ind under tørringen,
kan det være nødvendigt at foretage en eller to ekstra påføringer. Man kan opbygge lige
så mange lag som nødvendigt for at opnå det rigtige niveau, men man skal huske at
fjerne det overskydende ColorFill mellem hver påføring.
Til slut skal man lade det spartlede område hærde fuldstændig i mindst 2 timer og
derefter aftørres området med en klud med varmt sæbevand.
Fordele ved ColorFill:
Da ColorFill findes i over 250 farver er det nemt at matche laminatfarven og når
reparationen er lavet, vil den næsten ikke være synlig.
ColorFill er et færdigt materiale som ikke skal blandes op og er nemt at anvende.
ColorFill er modstandsdygtigt over for fugt, opløsningsmidler og andre husholdningsmidler på samme måde som laminatet.
ColorFill tåler varme og direkte sollys. ColorFill giver en varig reparation. Det er
modstandsdygtigt over for fugt og varme.
ColorFill har været anvendt og testet på markedet i over 15 år.
NB! Vejledning og sikkerhedsdatablad på ColorFill findes også på www.riisfort.dk/download
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