REPARATIONSSÆT
Med dette reparationssæt til rust på trådkurve vil du
effektivt stoppe flyverust i opvaskemaskinen.
Varenr. 28241
REPARER SELV

Spar penge og skån miljøet

FØLG VEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT
1. Kurven tages ud af opvaskemaskinen og placeres på et
beskyttende underlag.
2. Evt. løstsiddende eksisterende plast fjernes forsigtigt med en
kniv. Limfladerne skal være rene, tørre, affedtede og frie for
løse partikler. Affedtning udføres med acetone.
3. Det angrebne område slibes let med vedlagte sandpapir for at
fjerne løstsiddende rustdannelser. Rens af med acetone inden
rustforsegler påføres.
4. Rustforsegler klargøres ved at blande lim og hærder (dobbelttuben) i forholdet 1:1. Blandingen påføres omhyggeligt
i et ensartet tyndt lag, enten med en spartel eller den
medfølgende pensel. Husk at bruge beskyttelseshandsker.
5. Rustforsegler gennemhærdes på ca. 16 timer ved 20 grader.
Ved lavere temperaturer forlænges hærdetiden.
6. Husk at sørge for god udluftning under hærdning.

Brug for hjælp?
Se vores videoguide på
Reservedele.nu

7. Overflødig rustforsegler skæres bort med en kniv, inden
hærdningen er komplet. Når rustforsegleren er hærdet, kan
det kun fjernes mekanisk.
8. Når rustforseglingen er gennemhærdet påføres den flydende
emalje (flaske med skruelåg) omhyggeligt med penslen i låget
på flasken. Emaljen er hvid, men kan tones med akrylmaling.
Evt. pletter fjernes øjeblikkeligt med acetone. Tørretiden for
emaljen er 24 timer.
9. Kurven er herefter klar til brug.
Bemærk
Holdbarheden afhænger af, hvor tidligt der sættes ind overfor
rustdannelser.
Hvis rustforseglingen ikke dækker, eller det angrebne område
ikke var helt fri for rust, vil det kunne ses efter 2-3 vaske. Gentag
da processen.

ADVARSEL
Epoxybaseret rustforsegler
• Pletter fjernes med acetone.
• Virker irriterende på huden og kan give alvorlige øjenskader.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
• Epoxy er giftig for organismer, som lever i vand; og kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Brug egnede beskyttelseshandsker, og – briller/ansigtsskærm
under arbejdet. Ved indtagelse, kontakt straks læge og vis
denne tekst.
• Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand,
og læge kontaktes. Kommer stoffet på huden vaskes straks
med store mængder vand og sæbe. Aflever materialet og dets
beholder på et egnet indsamlingssted for farligt affald.
• PR nummer binder : 835527, PR nummer hærder : 835535

Flydende emalje
• Pletter fjernes med acetone.
• Meget brandfarlig. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå
kontakt med huden. Kommer stoffet i øjnene skylles straks
grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer stoffet på
huden skylles straks med rigeligt vand. Ved indtagelse,
kontakt straks læge og vis denne tekst.
• Brug særligt arbejdstøj, beskyttelseshandsker, og – briller/
ansigtsskærm under arbejdet.
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