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Szélvédő javító készlet 
 

 

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével 

történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi 

adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni 

az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori 

követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát 

fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik. 

A készlet tartalma: 

 1 db UV lámpa (220 V) 

 1 db üvegfúró gép (220 V) 

 5 db üvegfúró 

 2 db injektor tartó híd 

 2 db injektor henger 

 5 db fecskendő+tű 

 4 db javítógyanta (0,1 – 1 – 1,6 – 2) 

 1 db fedőgyanta  

 1 db üvegpolír 

 1 db tapadás segítő olaj 

 4 db lezáró fólia 

 5 db matrica eltávolító penge 

 1 db tükör tapadókoronggal 

 

Felhasználási terület: 

Kőfelverődés okozta, nem látótérben lévő kisebb sérülések javítása az autóüvegen.  

 

Alkalmazás: 

Árnyékban, lehetőleg UV szegény környezetben végezze a munkát, a gyanta idő előtti 

kötésének megelőzésére. 

Tisztítsa meg a sérülést a szennyeződésektől, és az üvegmaradékoktól. Saját biztonsága 

érdekében mindig viseljen védőszemüveget. Ha a sérülés régi, első lépésként mindig fúrjon 

2 mm mélységig a sérült felületben. 

Készítse elő az injektor tartó hidat a szabályzó csavarok kitekerésével. Helyezze fel a tükröt, 

amelyet az üveg belső felületén kell rögzíteni. Győződjön meg arról, hogy a sérülés középen 

helyezkedik el. A Wibotec síkosító olajat használja az injektor tapadókorong felületéhez, 

hogy az injektor tartó hidat könnyebben tudja csúsztatni, amíg a sérülés középpontjába nem 

kerül. Kenje be a tapadókorongot a Wibotec síkosító olajjal. Helyezze a hidat az üvegre a 

sérült felület közelébe, utána csúsztassa a kavicsfelverődés középpontja fölé. Az 

állítócsavarokkal igazítsa az injektort, amíg az finoman nem érintkezik az üveggel. Tekerje ki 

az injektor henger dugattyúját.  

Válassza ki a megfelelő gyantát (0,1 - nagyon vékony repedésekhez, 1 – körkörös sérülés, 

repedésekkel, 1,6 – csillag és kombinált sérülésekhez, 2 – kagylós sérülésekhez). Szúrja a 
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fecskendőt a gyantába, és szívja fel a megfelelő mennyiséget. Átlagos sérülés esetén ez 

0,1-0,2 ml. Repedésekhez, nagyobb sérülésekhez használjon nagyobb mennyiséget. 

Helyezze a fecskendőt az injektor hengerbe, és juttassa a gyantát a sérülésbe. Tekerje 

vissza az injektor henger dugattyúját és préselje bele az üregbe az anyagot. A jobb és 

gyorsabb javítás érdekében, melegítheti öngyújtó segítségével az üveg belső felületét 3-4 

mp-ig (nem tovább). Ezután a felmelegített üvegfelületet üvegtisztítóval tudja megtisztítani. A 

gyanta befecskendezésétől 15-30 perc elteltével (sérüléstől függően) készítsen elő egy 

darab lezáró fóliát és tegyen rá néhány csepp töltőgyantát. Az injektor tartó híd eltávolítása 

után helyezze a záró fóliát a sérülésre. A ráhelyezéskor ne gyakoroljon nyomást az záró 

fóliára.  

Helyezze az UV lámpát közvetlenül a javított felület fölé. Hagyja a lámpát ebben a 

helyzetben 8-10 percig. Távolítsa el a lezáró fóliát a penge segítségével. 45 fokos szögben 

tartva a pengét távolítsa el a gyantát a javított felület körül (a javított részt hagyja ki).  

A javított felületről a maradék fóliát és gyantát távolítsa el úgy, hogy a pengét 90 fokban 

tartja. A végén egyenletes, finom mozdulatokkal simítsa ki a javított felületet. A javított felület 

nagysága a sérülés nagyságával megegyező. A javított felület fényesebbé tétele érdekében, 

polírozza át Wibotec üveg polírozóval. 

Figyelem: 

A gyantákat és a fedő gyantát jól lezárva, illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen 

helyen tárolja! Közvetlen napfénytől védve, száraz, hűvös helyen tartsa! A gyanta és a 

fedőgyanta UV fényre kikeményedik, ezért csak a felhasználni kívánt mennyiséget vegye ki a 

flakonból. 


