
Profesionální sada na opravu kůže a vinylu 
 
 

Sada obsahuje: 7x směs, 2x lepidlo, 1x nástroj pro přenos tepla, 1x špachtle, 1x míchací kelímek, 2x kožený ústřižek, 2x zrnitý papír, 1x podkladová tkanina, 1x 
rukavice, 1x návod k použití. 
 

Užitečné tipy: 
Před použitím produktu je doporučeno provést nejprve zkoušku v oblasti, která je obvykle neviditelná nebo skrytá před očima (například na zadní straně pohovky) nebo 
s poskytnutým vzorkem. Při míchání požadované barvy zkontrolujte shodu barev třením malého množství barvy na nepoškozený vinyl. Odstraňte barvu hadrem. 
Během kroků 2 a 4 můžete k urychlení procesu sušení použít vysoušeč vlasů. Nádobu na barvu nechte zavřenou, aby barva nezaschla. Také se ujistěte, že lepicí tmel není 
ponechán otevřený po delší dobu. U oprav menších než 1/4 palce není při opravě vyžadována podkladová tkanina. Pokud je naneseno příliš mnoho lepidla, použijte 
mokrou houbičku k odstranění přebytečného lepidla, než zaschne. Pokud lepidlo zaschne, použijte k odstranění alkohol nebo odlakovač. 
 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima a dlouhodobému kontaktu s pokožkou. Zamezte vdechování par a 
používejte pouze při dostatečném větrání. Nepolykejte žádný části. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. 
 

Návod: 
1. Připravte a vyčistěte poškozené místo 
Poškozené místo očistěte čisticím prostředkem z domácnosti. Před zahájením opravy se ujistěte, že je oblast suchá. Pečlivě 
odstřihněte roztřepené, přebytečné nitě nebo spálený materiál žiletkou nebo nožem. Pokud dojde k popálení, odstraňte spálený 
materiál žiletkou nebo nožem. 
 

2. Vložte podkladovou látku 
Při opravách větších než 1/4 palce odstřihněte přiloženou podkladovou látku o něco větší, než je poškozená oblast. Pomocí špachtle 
vložte podkladovou látku do oblasti poškození a pod ni, abyste poskytli podporu pro opravu. 
 

3. Vyberte zrnitý papír 
V sadě jsou 3 různé textury zrnitého papíru: jemný, hrubý a střední. Vyberte zrnitý papír, který je nejblíž poškozenému vinylu. Na 
střed horního okraje papíru vytvořte obrys poškozené oblasti. To vám umožní přesně umístit nástroj pro přenos tepla v kroku 7. 
 

4. Vyplňte poškozené místo 
U hlubokých poškození, jako je vinylová palubní deska, použijte vinylové lepidlo k přilepení podkladové látky na místo a vyplnění 
poškozené oblasti na úroveň s povrchem. Nechte lepidlo úplně zaschnout. Při pokojové teplotě to bude trvat 2-3 hodiny (k 
urychlení tohoto procesu lze použít vysoušeč vlasů). Lepidlo se po zaschnutí mírně zmenší a zanechá mezeru, která bude později 
vyplněna barevnou opravnou směsí. 
 

5. Sladění barvy 
Během zasychání lepidla připravte směs na opravu barev. Viz dodaná barevná tabulka. Vyberte si ze 7 dodaných barev pomocí 
špachtle, abyste namíchali malé množství barvy, dokud nedosáhnete správného odstínu. Pokud potřebujete zesvětlit barvu, 
přidejte malé kapky bílé barvy a pokud potřebujete ztmavit, přidejte malé kapky černé barvy. Zkontrolujte přesnost barvy třením 
malého množství barvy na nepoškozený vinyl a poté směs odstraňte hadrem. 
 

6. Nanesení směsi pro opravu barev 
Jakmile je vinylové lepidlo suché, použijte špachtli k rovnoměrnému a úhlednému nanesení opravné směsi na poškozené místo. 
Otřete veškerou přebytečnou směs z okolí otvoru nebo poškození. Nepřeplňujte poškozenou oblast. Důrazně se doporučuje 
používat méně směsi než více. V případě potřeby je snazší přidat další později. Poté přilepte zrnitý papír přes nevytvrzenou 
barevnou směs a ujistěte se, že obrys je přímo nad poškozenou oblastí. Nehýbejte s ním. Pokud je oprava na svislém povrchu, lepte 
zrnitý papír dolů. 
 

7. Aplikace teplem 
Toto je nejdůležitější krok v procesu opravy. Poznámka: je nutný topný článek. Připojte horkou žehličku a nechte ji na 4 minuty 
zahřát na vysokém stupni. Umístěte kovový hrot nástroje pro přenos tepla přímo na žehličku po dobu 2-3 minut, aby se nástroj 
zahřál. Poté okamžitě položte horkou kovovou špičku na zrnitý papír. Otočte ohřívací nástroj rychlým kruhovým pohybem po 
vyznačeném kruhu po dobu 1 minuty. Pro správné vytvrzení musí být na zrnitý papír aplikováno teplo. Pokud je oprava velká, 
nástroj znovu zahřejte a postup opakujte tolikrát, kolikrát je potřeba, dokud opravný nátěr nevyschne. Nechejte 1-2 minuty, aby byl 
zrnitý papír příliš chladný. Po ochlazení pomalu odlepte zrnitý papír a zkontrolujte opravu. Pokud je oblast poškození lepkavá, 
opakujte tento krok. Pokud jsou nějaké díry nebo skvrny, které nebyly správně vyplněny, naneste na tato místa další malé množství 
opravné směsi a opakujte tento krok. 
 

Poznámka: Postup bez nástroje pro přenos tepla 
Po kroku 6 nechte zrnitý papír 24 hodin schnout. Použití fénu může tento proces urychlit. Poté odtrhněte zrnitý papír a oprava je 
dokončena. 
 

 


