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SRC REPARATIESET SANITAIR EN NATUURSTEEN 2 GR

Schade herstelkit voor

Acryl, sanitair keramiek, emaille, vloer- en wandtegels, natuursteen, composiet 
en porselein.

Kleuren: keuze uit onze standaard kleuren

Voor het herstellen van beschadigingen met een minimumafmeting van 2 x 2 x 2 mm. en maximaal 3 cm.

INHOUD VAN DE SET

• 5 x SRC Sanitairfiller/Filler, 2 gr.
• 1 x SRC Polijstpasta/Polish, 2 gr. 

1x LED lamp

5x Micro tip

ON/OFF-knop

TIJDS TOETS
10, 20, 30, 40 seconden.

MODE KNOP
Gebruik slechts mode 1

2x Schuurpapier „nat” korrel P 2.000
2x Schuurpapier „nat” korrel P 1.200
2x Schuurpapier „nat” korrel P 1.500

4x Cellofaan folie (strips)

SRC Surface Repair Composites

WELKE SCHADE KAN WORDEN 
HERSTELD?

Hersteld kan worden:
– Acryl-, keramiek-, emaille of porselein oppervlakken
–  Wastafels, baden, douchebakken, vloer- en wandtegels, 

toiletpotten etc.
– Putjes, splinters, gaatjes en afgebroken stukjes 
–  Beschadigingen groter dan 2 x 2 x 2 mm. en maximaal 

3 cm.

Kan niet worden gerepareerd:
–  Scheuren/haarscheurtjes - ze zijn te dun voor de filler om-

door te dringen in het materiaal
– Niet geschikt voor door-en-door gaten
–  Oppervlakken die volledig uiteen gevallen zijn in vele stuk-

ken
–  Defecten aan autoruiten of glasoppervlakken van welke 

aard dan ook!

REPARATIE-INSTRUCTIES
KIES DE JUISTE KLEUR VULMIDDEL

Alle Fillers kunnen met elkaar worden gemengd om de juis-
te kleur te verkrijgen.

Tip 1: De viscositeit van SRC Fillers kan worden beïnvloed 
door de temperatuur. Bij verticale reparaties kan het soms 
handig zijn om het spuitje met Filler in de koelkast te leggen 
(5 minuten). Hier wordt de filler stroperiger van en zakt het 
minder snel uit. Bij het herstellen van horizontale repara-
ties is het handig dat de Filler gel goed vloeibaar is. Door 
het spuitje even (3-5 minuten) onder de oksel te nemen of 
even onder een lauwwarme straal water te houden (goed 
afdrogen) wordt de gel vloeibaarder en neemt de kans op 
luchtbelletjes af.

Tip 2: Probeer bij het mengen van verschillende kleuren een 
tint lichter te krijgen dan het uitgebroken materiaal, hier-
door zal het eindresultaat er beter uitzien.

VOORBEREIDING VAN DE REPARATIEPLAATS

1. HET WERKGEBIED VOORBEREIDEN
Het te repareren oppervlak moet schoon, droog en vetvrij 
zijn. Breng schilderstape (niet meegeleverd) aan rond de 
beschadiging om te voorkomen dat er krassen ontstaan op 
het omringende oppervlak tijdens de reparatie.

Producten om te gebruiken: 
Schilderstape (niet inbegrepen in de set).

2. VOORBEREIDING VAN DE SCHADE VOOR HERSTEL
Opstaande-, losse delen verwijderen en scherpe randen 
verwijderen met een diamantfrees klein (niet inbegrepen 
in set). 

 3. HET SCHOONMAKEN VAN HET GEBIED
Reinig de schadeplaats en het omliggende gebied met een 
papieren handdoek of pluisvrije katoenen doek met alcohol 
of spiritus en laat dit gedurende 30 seconden verdampen.

Producten om te gebruiken:
Papieren handdoek of pluisvrije tricot doek, alcohol of spiri-
tus (niet inbegrepen in set). 

REPARATIE

4. AANBRENGEN VAN MICRO TIP VOOR FILLERS
Verwijder de dop van de spuit Filler van uw keuze en breng 
de Micro tip AAN op de Filler.

Producten om te gebruiken:
Micro tips (5 stuks set).
Passende Filler spuit met juiste kleur (set van 5 stuks)

Veiligheidsvoorschriften SRC Filler: H317: Kan een 
allergische huidreactie veroorzaken. H373: Kan schade 
aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde 
blootstelling (Inademing). P260: Stof/rook/gas/nevel/
damp/spuitnevel niet inademen. P314: 
Bij onwel voelen een arts raadplegen. 

Stoffen die de indeling beïnvloeden: Siliciumdioxide (1% 
<RCS <10%) (CAS 7631-86-9); Bismethacrylaat (1-me-
thylethylideen) bis [4,1-fenyleen-oxy (2-hydroxy-3,-
1-propaandiyl)] (CAS 1565-94-2).

WAARSCHUWING

2x Mengspatel

1x Polijstdoek



5. HET VULLEN VAN DE SCHADE
5.1 Vullen met passende kleur Filler. Breng SRC Filler in de 
gewenste kleur aan. Vermijd overmatig gebruik.

5.2 Vullen met gemengde kleuren.
Om de gewenste kleur te verkrijgen, kunnen de kleuren 
onderling met elkaar gemengd worden. Een tandenstoker 
kan worden gebruikt om te mengen. Zodra de gewenste 
kleur is verkregen, vult u de beschadiging met de in de set 
bijgeleverde mengspatel. Vermijd overmatig overvullen.

5.3 Vullen van schades dieper dan 2 mm. 
Voor schades dieper dan 2 mm. vullen en uitharden in la-
gen. 

Opmerking: Met SRC Filler is het mogelijk om beschadi-
gingen te repareren tussen 2 en 10 mm. diepte. Indien 
de diepte van de beschadiging meer dan 2 mm. bedraagt, 
moet de reparatie in lagen worden uitgevoerd.
Producten om te gebruiken:
Mengspatel (2 stuks  inbegrepen)
Tandenstoker (niet inbegrepen)
Spuit met juist gekozen gekleurde Filler (5 meegeleverd)

6. GEBRUIK VAN CELLOFAAN FOLIE (STRIPS)
Alvorens uit te harden moet de vloeibare gel/Filler met 
cellofaanfolie worden bedekt en voorzichtig met een vin-
ger worden aangedrukt. De cellofaanfolie moet tijdens het 
uitharden op de vulling blijven. Wanneer de beschadinging 
groot is, kunnen meerdere stukken folie naast elkaar wor-
den gebruikt om het hele gebied te bedekken.

Producten om te gebruiken:
Cellofaan folie (4 stuks inbegrepen).

WERKEN MET LED-LAMP

7. MONTAGE VAN DE LAMP
7.1  Installeer de LED-licht  uitstralendende kop en de be-

schermkap in de hoofdeenheid. Hoewel het blauwe 
licht niet schadelijk is, is de beschermhoes zo ontwor-
pen dat hij niet schadelijk is voor de ogen.

7.2 Verwijder de rode beschermkap van de kop.
7.3  Steek de stekker in het stopcontact en druk op de „P” 

knop om het uitharden te starten. De standaardinstel-
ling is 20 seconden. U kunt de uithardingstijd verande-
ren door op de „T” toets te drukken. Uit de doos is de 
modus ingesteld op 1. Dit is de aanbevolen werkings-
modus.

Producten om te gebruiken:
LED-lamp (1 stuks meegeleverd)

UITHARDING VAN HET VULMATERIAAL

8. UITHARDEN VAN HET VULMATERIAAL
Na het indrukken van de „P”-toets houdt u de LED-lamp 
gedurende 40 seconden 1-2 mm. boven het gerepareerde 
gebied. Voor beschadigingen groter dan 2 x 2 x 2 mm. kan 
de belichtingstijd worden verlengd tot 5 minuten. Voor gro-
te beschadigingen wordt aanbevolen het gebied in gedeel-
tes te behandelen, waarbij elke beschadiging afzonderlijk 
wordt behandeld. Als het uitharden klaar is, plaats de rode 
beschermkap terug op de lamp.

Producten om te gebruiken:
LED-lamp (1 stuk inbegrepen).

9. VERWIJDER DE CELLOFAANFOLIE
Na uitharding controleert u het effect door zachtjes op de 
cellofaanfolie te drukken om er zeker van te zijn dat het 
hele oppervlak volledig is uitgehard. Indien nodig, herhaalt 
u het uitharden gedurende nog eens 20 seconden en ver-
wijdert u vervolgens voorzichtig de cellofaanfolie.

OPPERVLAKTEBEHANDELING

10. MAAK DE REPARATIE AF
Maak de reparatie voorzichtig vlak door nat te schuren met 
schuurpapier „nat” korrel P 1.200 en water. Zorg ervoor dat 
u geen krassen maakt in de omgeving.
Producten om hierna te gebruiken:
Schuurpapier „nat” korrel P 1.500 (2 stuks meegeleverd).

11. SCHUREN VAN DE REPARATIE
Zodra het oppervlak vlak is, een paar druppels water aan-
brengen en nat schuren met schuurpapier korrel P 2.000.

Producten om te gebruiken:
Schuurpapier korrel P 2.000 (2 stuks inbegrepen).

12. EINDSCHOONMAAK
Als de reparatie voltooid is, reinigt u het gebied met een 
papieren handdoek of de blauwe polijstdoek.

Producten om te gebruiken:
Blauwe polijstdoek (1 stuk inbegrepen).

Papieren handdoek (niet inbegrepen in de set).

POLIJSTEN VAN HET OPPERVLAK (INDIEN NOODZAKELIJK)

13. GEBRUIK POLIJSTPASTA
Neem de spuit met polijstpasta (polish) en druk enige po-
lijstasta op de bijgeleverde polijstdoek. Wrijf met de doek 
stevig over het gerepareerde oppervlak totdat de gewens-
te glansgraad is bereikt. 

Producten om te gebruiken:
Spuit met polijstpasta/polish (1 stuk inbegrepen)
Polijstdoek (1 stuk inbegrepen) 

14. EINDSCHOONMAAK
Maak na afloop de reparatieplek schoon met een papieren 
doekje of blauwe polijstdoek.

Producten om te gebruiken:
Papieren handdoek of katoenen pluisvrije tricot (niet in set 
inbegrepen).

VOOR DE BESTE REPARATIE RESULTATEN

1. GEBRUIK EEN CELLOFAAN FOLIE

2. HAAL HET MEESTE UIT UW REPARATIESET
Om het meeste uit de reparatieset te halen, zijn verschil-
lende extra artikelen nodig (vermeld in de instructies, 
waaronder alcohol en schilderstape).

3. DE JUISTE SCHADE TE HERSTELLEN
Gebruik de reparatieset niet voor het repareren van 
haarscheurtjes of scheuren in sanitair en haarscheurtjes 
in glas.

HOUDBAARHEID
De maximale houdbaarheid van het reparatiemateriaal is 
3 jaar indien bewaard bij kamertemperatuur tussen 5°C - 
20°C en zonder blootstelling aan direct zonlicht.

• De snelste professionele splinter reparatie
• Volledige uitharding van de reparatie in minimaal 40 seconden
• Volledig waterdichte reparatie
• Kan worden gebruikt op oppervlakken die in contact komen met voedsel

Professioneel. Snel. Als nieuw.

SRC Surface Repair Composites
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