Pokyny pro skladování:
Po použití odložte emulzi na chladném a suchém místě, skladujte v teplotě mezi +5 ° C a
+ 18 ° C a mimo dosah přímého slunečního záření. Pokud se dodrží tyto kroky, přibližně rok by měla emulze uchovat
svou trvanlivost. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Navštivte www.SARsearch.com:
1. Aktualizujte svoji adresu nebo jiné kontaktní detaily.
2. Přidávejte jednotlivě části majetku, které jste si označili a vytvořte si tak osobní "registr majetku".
3. Aktualizujte detaily vlastníka na každou označenou věc, kterou jste prodali nebo se jí zbavili.

Bezpečnostní upozornění a všeobecné pokyny:
Při každé aplikaci použijte rukavice. Vyhněte se kontaktu emulze s pokožkou , v případě náhodného kontaktu ,
okamžitě místo umyjte vodou. V případě náhodného kontaktu emulze s očima, je třeba oči důkladné
vypláchnut čistou vodou. Nejezte , nekuřte ani nepijte pokud jste použili emulzi. V případě požití emulze
vypláchněte ústa , nesnažte se emulzi vyzvracet , ale okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte
zdravotnickému personálu tubu.
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Krok 1

Krok 2

Krok 3

Očistěte obě strany okna, kde jde
leptání aplikovat pomocí
čisticího prostředku na okna a
následně otřete do sucha.

Odlepte ochranný papír ze šablony a
naneste šablonu na okno. Standardní
šablony se aplikují na vnější stranu
okna, z vnitřní strany okna se instalují
štítky Supermarkt Clear Labels.

Otevřete tubu a vytlačte emulzi do
malé nádoby (ne skleněné).

Poznámka: Ujistěte se, že máte
čistou vlhčený utěrku a čistou
suchou utěrku.

Ujistěte se, že šablona je pevně
přilepena na sklo a vyhlaďte ji zadní
stranou ochranného papíru, abyste
předešli vzniku vzduchových bublin.
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Krok 4

Krok 5

Krok 6

Použitím stěrky rozetřete malé
množství emulzi na šablonu a
ujistěte se, že se dostala do každé
dírky šablony.

Po 1 minutě, otřete vyleptané
značení navlhčeným čistým
hadříkem. Následně ji utřete do
sucha. Na skle se zobrazí viditelný
kód.

Zaregistrujte svou sadu pomocí PIN
kódu na
www.SARsearch.com

