
KIT DE REPARAȚIE SISTEM DE DEZABURIRE LUNETĂ 

Conținut:

Vopsea Bandă de 
mascare 

Spatulă Bețișoare cu vată Cârpă Tampoane 
de curățare 

Kitul conține: 

1 x 2,0 ml pastă de reparare cu argint 
1 x benzi de mascare 
1 x cârpă de curățare 
3 x bețigașe cu vată 
1 x tampon cu alcool 
1 x racletă din plastic 

CARACTERISTICI: 

Kitul ușor de utilizat vă asigură reparații simple. 
Soluție accesibilă: economisiți costul efectuării reparației la un atelier. 
Adezivul are o formulă specială care îi permite să conducă electricitatea. 
Acest kit poate fi folosit de orice persoană. Nu este necesară experiența. 
Reparați-vă circuitul de dezaburire a lunetei rapid și ușor cu un kit de reparare accesibil. Nu sunt necesare 
abilități de specialitate. 

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR 

DEPOZITARE: 

În mod ideal, produsul trebuie depozitat într-un loc uscat și răcoros, într-un container închis, la o 
temperatură de la 46 la 82 °F (de la 8 la 28 °C), dacă nu se indică altfel pe etichetă. Temperatura optimă de 
depozitare este în jumătatea inferioară a intervalului de temperatură. 



Instrucțiuni: 

Pasul 1. Determinați care cablu din grilă este defect și unde trebuie efectuate 
reparațiile. Opriți circuitul de dezaburire a lunetei și curățați suprafața sticlei cu 
cârpa. 

Pasul 2. Poziționați cu grijă banda de mascare peste zona defectă a grilei și 
asigurați-vă că aliniați centrul benzii cu cablul defect. Treceți ferm cu degetul peste 
banda de mascare și asigurați-vă că toate bulele de aer sunt eliminate, și că banda 
menține o etanșare adecvată. 

Pasul 3. Aplicați pasta de reparare cu argint peste partea superioară a benzii de 
mascare cu bețișoarele cu vată furnizate. Pentru a evita coagularea pastei de 
reparare cu argint în sticlă, amestecați amestecul cu bețișoarele de vată înainte de 
utilizare. 

Pasul 4. Utilizați racleta din plastic pentru a netezi și îndrepta suprafața. Asigurați 
suprapunerea pastei de reparare cu argint în întregime peste cablul defect. Puteți 
verifica prin lunetă, din interiorul vehiculului. Dacă trece lumina prin zona tratată, 
aplicați încă un strat de pastă de reparare. 

Pasul 5. Îndepărtați banda de mascare imediat. 

Pasul 6. După îndepărtarea benzii de mascare, lăsați pasta de reparare cu argint să 
se usuce. Timpul de întărire normal este 15-20 minute. Cu ajutorul unui uscător de 
păr, timpul de întărire este 2-5 minute. 

Pasul 7. Curățați pasta de reparare cu argint în exces de pe sticlă cu tamponul cu 
alcool. Așteptați 24 de ore înainte de a porni circuitul de dezaburire. 

A nu se lăsa la îndemana copiilor!


