Návod k použití linkovacího systému PERMALINE (vozík a sprej)
1/ Plochu určenou k linkování řádně očistěte (smetákem, vysavačem, vlhkým hadrem)
2/ Linkovací vozík se skládá ze dvou částí:
dvoukolový vozík pro linkování do zatáček
přídavná dvoukolová kolébka na přestavbu na čtyřkolový vozík pro udržení rovných linií
3/ Sestavte dohromady 4kolový vozík (součástí je i kulaté závaží upevněné na tyči, aby vozík
v nerovném terénu neposkakoval)
4/ Pro vozík jsou vhodné spreje LINEMARKER v balení 500ml a 750ml, které mají speciální trysku pro
snadné nanášení.
5/ Před upevněním spreje do vozíku je nutné aerosol řádně protřepat!
6/ Nastavte si upevnění spreje – základní pozice pro 500 ml obsah, nebo pro vyšší obsah 750 ml.
7/ Na pravítku (měřítku) upevněném na tyči si nastavte šířku pruhu, linky v mm, kterou chcete vytvořit.
8/ Rychlost chůze při aplikaci je třeba vyzkoušet, nutné je kráčet plynule Výrobce doporučuje pomalou
chůzi, ale nám se osvědčila svižnější. Záleží na tom, zda opravujete linkování jen jednou vrstvou
nástřiku nebo vyznačujete nově a plánujete 2 vrstvy.
9/ Po ukončení aplikace je potřeba trysku ručně krátce pročistit hnacím plynem. Sprej držíte obráceně
než při aplikaci ve vozíku (hlavou nahoru).
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