
NÁVOD K POUŽITÍ
 

KIT PRO  AUTOSKEL Sealey WK-01



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou
vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi 
riziky.
POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k 
obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné
provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může
dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky 
neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Kit pro zacelení pavouků na čelním skle.
Díky speciálnímu pryskyřicovému složení docílíte téměř neviditelného stavu praskliny na Vašem 
autoskle několika jednoduchými kroky.
Posiluje poškozenou oblast a zamezuje dalšímu šíření praskliny, nebo dokonce následné nákladné 
výměně celého čelního skla.
Díky svému složení je možno soupravu použít vícekrát.



 Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, která je řádně způsobilá, poučená a proškolená 
ze zásad BOZP.

 Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení.
 Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce.

Symboly používané v těchto instrukcích

  Pozor!
Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.

   Poznámka:
Dodatečná informace

POPIS:

   POUŽITÍ:

POZOR: Opravy je možné provádět pouze v některých částech skel a poškození do určitého rozsahu. Sada
je určena pro opravy prasklin čelních skel do průměru 25 mm s délkou prasklin do 15 mm! Praskliny,
které jsou v zorném poli řidiče (plocha na celé výšce skla o šíři 290 mm vycentrovaná na střed
volantu), nesmějí být opravovány a sklo musí být vyměněno!



 Jelikož obsahem soupravy je pryskyřice, která je vytvrditelná UV zářením, je důležité, aby celá plocha 
skla byla během celého procesu opravy pod přímým slunečním zářením.

 Nejdříve pomocí dodané žiletky vyčistěte sklo v místě poškození, které budete opravovat, od
zbytků úlomků a ve středu praskliny vytvořte mírný žlábek, aby mohla pryskyřice proniknout do
celé plochy praskliny, následně prasklinu očistěte.

 Následně umístěte držák a zajistěte s přísavkou na sklo tak, aby byl střed otvoru pro aplikační 
trubičku

přesně ve středu opravované praskliny a našroubujte aplikační trubičku tak, aby se volně dotýkala středu 

praskliny a těsnila.

 Nyní nakapejte do aplikační trubičky pár kapek pryskyřice (množství pryskyřice je závislé na 

rozsahu poškození).



 Poté zašroubujte do aplikační trubičky tlakový šroub a pomocí něho zatlačte pryskyřici do praskliny. 

Nechte 4 – 6 minut šroub zašroubovaný a poté ho vyjměte a zkontrolujte vyplnění praskliny. V případě, 

že nebude prasklina plně zacelená, celý postup opakujte. Po ukončení tohoto procesu oddělejte ze

skla držák

s přísavkou a řádně očistěte veškeré prvky sady od zbytků pryskyřice.

 V případě, že je ve středu praskliny ještě viditelná prohlubeň, zakápněte ji kapkou pryskyřice.

 Poté vezměte vytvrzovací folii, přiložte ji na opravované místo a vytlačte přebytečný vzduch.

 Nechejte opravovanou plochu i s vytvrzovací folií 5 – 10 minut vytvrdnout na přímém slunečním 
světle nebo pomocí UV lampy (není součástí dodávky).

 Po vytvrdnutí odstraňte vytvrzovací folii a zbytky pryskyřice seřízněte ze skla tak, aby byl povrch

opravovaného místa hladký a bez prohlubní. Vytvrzovací folii nikdy neodstraňujte, když není pryskyřice 

zcela vytvrzená!



 Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí, mohou způsobit 
poškození nářadí.

 Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
 Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
 Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
 Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
 Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
 Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou.  Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně
recyklovatelné.

Záruka  se  nevztahuje  na  závady  způsobené  neodbornou  montáží  či  manipulací,  neodborným  zacházením,
přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných
pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým
poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a
horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již
není předmětem záruky.
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