
Komplet za popravilo 

popraskanih žarometov 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu kompleta za popravilo popraskanih 

žarometov! 

V paketu boste prejeli: 

 2x brusilni disk P800, 

 2x brusilni disk P1200, 

 2x brusilni disk P2000, 

 1x oranžno gobico, 

 2x polirno pasto (28 ml), 

 2x zaščitno tekočino UV, 

 1x zaščitni trak, 

 1x nastavek za diske, 

 1x vijak za nastavek (adapter), 

 1x belo gobico. 

 

Opis kompleta 

Komplet je namenjen obnovi 2 žarometov. 

S kompletom za popravilo popraskanih žarometov boste izboljšali tudi najhujše primere poškodb žarometov, 

porumenelosti, oksidacije in poškodb na njih. Komplet vsebuje vse, kar potrebujete za obnovo še tako zamegljenih 

žarometov. Odlične rezultate boste dosegli na večini žarometov ter vozil: avtomobilih tovornjakih, motornih saneh, 

motornih kolesih, prikolicah, barkah ipd.  

 

Priprava  

Območje okrog žarometov najprej očistite z vodo, nato pa ga zamaskirajte. S tem boste okoliško območje zavarovali 

pred morebitnimi praskami. 

 

1. korak: Brušenje 

Zmočite brusilni disk in ga pritrdite na nastavek. Brusite s tremi različnimi brusilnimi diski, da bi popolnoma 
odstranili porumenelost, bledenje in korozijo.  
 
Opomba: Brusilne diske uporabljajte od bolj grobega k finejšemu: P800 -> P1200 -> P2000. V nasprotnem 
primeru rezultat obnove ne bo optimalen.  
 

2. korak: Poliranje 

Oranžno gobico pritrdite na nastavek in nanjo nanesite polirno pasto. Žaromete polirajte, dokler ne bodo zasijali 
in se bo njihov videz vrnil v prvotno stanje. 
 
Opomba: Za najboljše rezultate uporabite električni brusilnik ali loščilec. Če polirate ročno, naj bo to z najmanj 
200 krožnimi gibi v smeri urinega kazalca. 
 



3. korak: Zaščita 

Očistite leče žarometa in se prepričajte, da so suhe, preden nadaljujete. Uporabite belo gobico in z njo 
enakomerno nanesite zaščitno tekočino na leče. Po nanosu pustite, da tekočina sama enakomerno steče. Takoj 
zatem jo osušite na neposredni sončni svetlobi (najbolje 1-2 uri). V nasprotnem primeru bosta prah in druga 
umazanija zaradi svoje viskoznosti zaščitila tekočino, kar pa bo vplivalo na svetlost žarometa. 
Opomba: Zelo pomembno je, da žarometa po nanosu tekočine ne izpostavljate sončni svetlobi. Po tretjem 
koraku (zaščita) naj bodo leče suhe. Avta ne umivajte nadaljnjih 24 ur. 

 

Opozorila 

1. Komplet držite izven dosega otrok. 

2. Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo. 

3. Lahko draži oči, kožo, nos in grlo.  

4. Pri uporabi se izogibajte stiku z očmi. 

5. Ne nanašajte na kožo ali oblačila. 

6. Izogibajte se vdihavanju hlapov.  

7. Uporabljajte le v dobro prezračenih prostorih. 

8. Ni primerno za zaužitje. 

9. Po rokovanju z izdelkom se temeljito umijte. 

10. Če pride v stik z očmi, jih splaknite in izperite z obilico vode.  

11. Ob stiku s kožo jo obrišite ter umijte z detergentom in vodo. 

12. Če katero od komponent kompleta vdahnete, se takoj premaknite na območje, kjer boste imeli dostop do 

svežega zraka. 

13. Ob zaužitju se ne silite k bruhanju, temveč takoj poiščite zdravniško pomoč. 

14. Takoj poiščite zdravniško pomoč, če draženje, kljub sledenju navodilom ostaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


