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Sada opravných per 

Návod na použití 
 
 

OBSAH BALENÍ 
Tato opravná sada obsahuje jednu nebo dvě pera v závislosti 
na preferovaném způsobu opravy lehkých škrábanců na Vaší 
podlaze 

Box obsahující dvě pera: 
- 1 barevné pero s plstěnou špičkou nebo pero s barevných 

lakem 
- 1 pero s transparentním lakem pro ochranu a opravu původního stupně 

lesku 

Box obsahující jedno pero 
- 1 pero s transparentním lakem pro ochranu a opravu 

původního stupně lesku 
 
ROZLIŠENÍ A POUŽITÍ PERA 

Pera jsou snadno rozpoznatelná pomocí těsnicích uzávěrů 
a/nebo proužků pod uzávěrem. 

Pero s plstěnou špičkou: Toto pero poznáte podle černého 
vršku. Po otevření vršku uvidíte barevný plstěnou špičku. 
Špička je plochá a má kosý úhel, který umožňuje jemné a 
široké linky. Pero je připraveno k použití, není nutná žádná 
speciální příprava. Kreslete lehce a rychle. Netlačte a 
nezastavujte pero na jednom místě. Otřete přebytečné mořidlo 
ihned malým hadříkem nebo i prstem. 
Lakovací pero:  Toto pero má bílý vršek s výstupky po 
obvodu. Pero s barevným lakem má červený proužek a pero s 
transparentním lakem má bílý proužek. Když sundáte vršek 
uvidíte zakulacenou špičku. Lakovací pero není připraveno 
hned k použití. Nejprve několikrát perem zatřepejte (uslyšíte 
cvakání míchací kuličky), pak musíte napumpovat lak do 
špičky. Tuto akci provedete několikerým stiskem pera 
(čerpání), aby se hrot zasunul zcela dovnitř. Stiskněte pero a 
držte několik sekund a znovu několikrát opakute čerpací akci. 
Pokračujte v tomto procesu, dokud není špička dobře 
naplněna lakem. Neprovádějte tuto akci na dřevě, které má 
být ošetřeno, ale použijte samostatný podklad, např. kus 
lepenky nebo plastu, co je k dispozici. Zkuste si nakreslit čáru 
na kartonu, než začnete na dřevěné podlaze. 

Při kreslení lehce zatlačte na pero a kreslete v hladkém 
kontinuálním způsobu. Neotírejte. Před posouzením výsledku 
nechte 30 minut uschnout. 

JAK POSTUPOVAT 

Když se chystáte opravit škrábance nebo promáčknutí v 
podlaze, musíte nejprve vyčistit opravované místo a ujistit se, 
že tam nejsou žádná volně trčící vlákna. Toho je dosaženo 
jednoduchým otřením dané oblasti vlhodnou látkou. 

Krok jedna: moření 
Prvním krokem obnovíme barvu. Škrábance zanechávají 
bělavé okraje a mohou proniknout pod ochranný povlak dřeva. 
Barva je obnovena plstěným perem (černý vršek) nebo 
barevným lakovacím perem (červený proužek). Při nanášení 
barvy: nedržte pero stále v jedné oblasti, ale rychle a lehce 
přetáhněte poškozené místo. Při použití plstěných barevných 
per je doporučeno použít prst pro okamžité setření přebytečné 
barvy. To je bezpečné pro váš prst a zabraňuje vytváření

příliš tmavého zabarvení.Buďte opatrní na hluboké škrábance, 
kde příliš mnoho mořidla může vytvořit temnou skvrnu, 
přidávejte mořidlo v několika krocích v případě potřeby u 
hlubokých škrábanců. Posuďte z nejméně metrové vzdálenosti. 
Po dokončení moření k Vaší spokojenosti, přistupte teprve k 
lakování. 

Na některé světlejší dřeviny není nutné použít plstěné pero s 
barevným mořidlem, aby bylo dosaženo dobrého výsledku. V 
takovém případě můžete přistoupit okamžitě ke kroku lakování. 
Vaše sada na opravu bude obsahovat pouze jedno pero – 
transparentní lakovací pero. 

Krok dvě: lakování 
Lakování se provádí perem s transparentním lakem (bílý 
vršek s výstupky po obvodu a bílý proužek). Cílem této akce 
je utěsnění poškozené oblasti, aby nedošlo k poškození 
nečistotami nebo čistícími prostředky a vodou. Také toto 
uzavření obnoví původní stupeň lesku, takže poškození 
bude méně viditelné v odraženém světle. 

Použijte transparentní lakovací pero podle návodu výše a 
přetřete celou postiženou oblast včetně překrytí krajů vady. 
Natřete a nechte uschnout, nepokoušejte se utírat lak, protože 
to bude mít za následek rozmazání a ztrátu lesku. Poškození 
Vaší Podlahy je nyní profesionálně opraveno!  
 

ŽIVOTNOST 

Plstěné barevné pero je na více použití a má životnost větší, 
než 5 let za předpokladu, že je pero okamžitě a bezpečně 
uzavřeno po každém použití. 
Lakovací pero má životnost větší než 5 let před prvním 
použitím. Po prvním použitím lak pomalu ztvrdne na špičce, což 
vede k životnosti cca jeden rok po prvním použití. Pero musí být 
uzavřeno okamžitě a bezpečně po každém použití. 
 

BEZPEČNOST 

- Úplné informace o bezpečnosti (MSDS soubory) lez 
zobrazit nebo stánout z www.par-ky.com. 

- Parky touch up pera nejsou nebezpečná při běžném 
použití. Jsou klasifikována jako psací potřeby.. 

- Pera jsou vyrobena z masivního hliníkového krytu s 
plastovými špičkami a uzávěry. 

- Pera obsahují rozpouštědla a hořlavé materiály pouze ve 
velmi malém množství. To má za následek typický zápach 
během používání. 

POUŽÍVEJTE POUZE PODLE NÁVODU 

UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ 
NEVHAZUJTE DO OTEVŘENÉHO OHNĚ 
 

 

http://www.par-ky.com/

