rögtön a kezdéskor tökéletes fedést biztosít.

FESTŐHENGER
Használati útmutató

A készlet tartalma:
1db henger
1db 3 részből álló fa nyél
2 db műanyag csatlakoztató elem a nyélhez
1db mérőpohár
használati útmutató

Útmutató a használathoz
A henger
bemutatása
a henger
váza

henger
fedő

fogantyú

fa nyél
műanyag
csatlakoztató
elem a nyélhez

A. kép

Szín
1. Kizárólag beltéri/kültéri latex vagy akrilfestékeket használjon.
2. A legjobb eredmény érdekében csak kiváló minőségű festékeket vásároljon.
Figyelmesen olvassa el és mindig tartsa be a festék gyártójának kezelési útmutatóját
(a festék dobozán feltüntetve). A henger optimális működése függ a felhasznált festék
megfelelő keverési arányától. A túl sűrű festék lerakódhat a henger felületén, míg a túl
híg festék festés közben csepeghet a hengerből.
3. Használat előtt keverje fel a festéket.
B. kép
4. Ajánlatos két rétegben festeni. A második réteg
felvitele előtt mindig várja meg, míg az első réteg
festés megfelelően megszárad.
Előkészítése
1. A henger tartályába öntsön max. 0,95l festéket (a
mérőpár kapacitása) - B. kép. Ne töltsön a hengerbe
az ajánlottnál több festéket.
2. A megtöltött hengert zárja le a fedő segítségével (2
kattanó hangot hallat).
3. Fogjon egy darab papírt és párszor húzza át rajta a
hengert (kb 2-3 percig). Így a festék átjárja a henger
teljes felületét még a festés megkezdése előtt, ezzel

Festés
1. Ajánlatos meggyőződni róla, hogy a megtöltött henger felemelése nem túl nehéz-e
Önnek - ha igen, öntsön le a hengerből egy kevés festéket. Ne feledje újra visszazárni a
henger fedőjét.
2. Ha mennyezetet
vagy magas falat fest
- beállíthatja a nyél
hosszúságát a 3 részből álló
fa nyél összekapcsolásával.
C. kép
A nyél minden elemét
csavarozza össze
megfelelően. A fa nyélrészeket kapcsolja egymáshoz
a műanyag csatlakoztató elemek segítségével. Majd
szúrja a hengert a nyélre egy határozott mozdulattal.
80°
90°
80°
Festés közben rendszeresen ellenőrizze a nyél
megfelelő csatlakoztatását. A nyelet mindkét kezével
tartsa erősen (lásd. C. kép).
3. A megfelelő testtartás festés közben a D. képen
ábrázolva látható. (a henger „alatt“ álljon). Magas
mennyezetek vagy falak festésekor álljon stabil szilárd
felületre és tanusítson fokozott óvatosságot.
4. Festés közben soha ne nyomja túl nagy erővel a
hengert.
Tippek
 Ha festés közben szünetet tart - támassza a hengert
egy vödör vagy tál fölé.
 Ha a szünet 2 órámál tovább tart - húzzon a hengerre
egy műanyag zacskót és kösse be a zacskó nyílását - így
megakadályozza a festék beszáradását.

D. kép

Tisztítása
• Használat után mossa ki a hengert tiszta vízben (vödörben stb.) vagy öblítse le folyó víz
alatt.
• Tisztítsa meg a henger minden alkatrészét, amelyek kapcsolatba kerültek a festékkel.
• Ne feledje megtisztítani a henger belső tartályát sem.
• Ezután hagyja a hengert szabad levegőn megszáradni (ne szárítsa fűtőtesten stb.,
károsíthatja a henger szálait).
• Ha gyorsabban meg szeretné szárítani a hengert, húzza át párszor újság- vagy
itatóspapíron.
• Szárítás után a hengert és minden tartozékát száraz, pormentes helyiségben tárolja.

