Návod k použití sady pro leptání VIN kódu
Upozornění
Leptací pasta je chemikálie určená pouze pro leptání VIN na skla vozu, se záměrně sníženou dobou použitelnosti - z
bezpečnostních důvodů. Proto označení vozu proveďte co možná nejdříve, zpravidla do 15 dnů od doručení. Leptací pastu v
žádném případě nejezte, nepijte, nevdechujte. Chraňte před dětmi. Pokud dojde u leptací pasty k delšímu vystavení pod 10°C,
může se stát, že krém vytvoří drobné krystalky. V tomto případě ponořte lahvičku do teplé vodní lázně cca 50°C, krystalky se po
krátké době rozpustí a zvýšíte také účinnost při leptu.
Pozorně si přečtěte instrukce:
R25 – toxický při použití
R34 – způsobuje poleptání
S26 – při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejde lékařskou pomoc
S29 – obsah nevylévejte do kanalozace
S36/37/39 – používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, nebo obličejový štít
S45 – v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
Materiál obsahuje: Hydrogendifluorid amonný, Kyselinu fosforečnou a Kyselinu sírovou
Použité šablony, špachtle a jiné aplikátory tak i nádoba na leptací pastu by měly být likvidovány v souladu s platnými právními
předpisy.
Upozornění při použití v zimě
Nedoporučujeme aplikovat sadu při teplotách pod bodem mrazu, jelikož může dojít ke snížení účinnosti leptací pasty a proleptání
pak může být vizuálně nekvalitní (obvykle flekaté). Pokud budete sadu aplikovat v garáži či jinde, kde bude teplota vyšší než nula,
tak nechte skla auta též chvíli ohřát.

1) Překontrolujte kompletnost paketu pro leptání VIN. Obsahuje 8 samolepících šablon se značkou VIN kódem plastovou lahvičku s
leptací pastou, štěteček, daňový doklad a 2 výstražné nálepky.
2) POZOR, velmi důležité: vezměte všechny samolepící šablony, najděte na Vašem voze VIN (číslo karoserie), a porovnejte Váš
VIN s kódem na šablonách.
3) Skla s vertikálním posuvem prosím vytáhněte do horní polohy. Místa kde se bude leptat očistěte. Všechny šablony se vždy lepí
do spodní části skla tak, aby jejich spodní okraj lícoval s horním okrajem těsnící gumy nebo spodního okraje skla. Vyleptaný VIN
nesmí bránit výhledu z vozu a nesmí překrývat homologační značku skla. Pokud mají Vaše skla černé okraje, umístěním šablony
na tento černý podklad dosáhnete výraznějšího optického efektu.
4) Šablonu odlepujte z podkladové fólie opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození. Nalepte ji velmi pomalu na určené místo. Po
nalepení ji prsty přihlaďte ke sklu, aby dobře přilnula.
Poté otevřete lahvičku s leptací pastou, a štětečkem po vláknech pastu pomalu roztírejte po šabloně. Pokud omylem přejedete
štětečkem mimo šablonu na sklo, ihned pastu otřete. Po rovnoměrném nanesení pasty na šablonu vyčkejte cca 9-10 minut.
5) Po uplynutí určené doby houbičkou setřete leptací pastu ze šablon. Poté houbičku namočte do vody a nalepené šablony na skle
důkladně očistěte od leptací pasty. Textilem pak šablonu osušte. Pohledem na písmena se přesvědčíte, že jsou všude stejnoměrně
vyleptaná. Poté šablonu pomalu odlepte ze skla.
6) Nakonec si důkladně umyjte ruce, abyste mohli provést nalepení výstražných nálepek, a to podlepením pod VIN na boční skla
vozu, jednu na levou stranu, a druhou na pravou stranu vozu.

