
Navodila za uporabo 
 

Nasveti: 

• Uporabo preizkusite na manj vidnem mestu ali na priloženem koščku usnja. 

• Preverite barvno mešanico tako, da majhno količino nanesete na nepoškodovan del usnja. Barvo nato odstranite s krpo. 

• V koraku 2 in 4 lahko postopek pospešite z uporabo sušilca za lase. 

• Poskrbite, da se barva ne bo posušila tako, da zaprete pokrovčke posameznih barv. Prav tako zapirajte lepilo za usnje. 

• Če je poškodba manjša od 1 cm, ne potrebujete podloge. 

• Preden se lepilo posuši, lahko odvečno količino odstranite z mokro krpo. Ko se posuši pa ga lahko odstranite z alkoholom ali 

odstranjevalcem laka za nohte. 

• Shranjujte izven dosega otrok. 

Navodila 
 

Korak 1: Priprava na popravilo 
Poškodovan del najprej očistite s čistilom. Preden začnete s popravilom, naj bo del suh. Z ostrim rezilom odstranite odvečne nitke in 

poškodovano ali zažgano usnje. 

Korak 2: Vstavite podlogo 
Podlogo uporabite, če je poškodovan del večji od 1 cm. Odrežite blago za podlogo tako, da bo nekoliko večja od poškodbe. Z lopatico za 

mešanje barv si pomagajte in blago vstavite na zadnjo stran poškodovanega dela usnja. 

Korak 3: Izberite list za teksturo. 
Na zadnji strani izbranega lista za teksturo orišite del, ki ga popravljate. Tako boste v koraku 7 lažje namestili orodje za prenos temperature. 

Korak 4: Zapolnite luknje 
Za ta korak uporabite lepilo in z njim zapolnite luknje poškodovanega dela. Nato počakajte, da se lepilo v celoti posuši (cca. 2-3 ure na sobni 

temperaturi). Sušenje lahko pospešite z uporabo sušilca za lase. Lepilo se bo med sušenjem nekoliko skrčilo in odstopilo od roba. to boste 

prikrili z uporabo barve v naslednjih korakih. 

Korak 5: Mešanje barv 
Priložene barve tako, da bodo kar najbolj podobne barvi. Pri tem si pomagajte z nasveti v priloženih angleških navodilih. Barvo preverite 

tako, da na nepoškodovano usnje nanesete manjšo količino barve. Barvo nato odstranite s krpo. 

Korak 6: Nanašanje barve 
Ko se lepilo posuši, z lopatico za mešanje enakomerno nanesite barvo. Priporočamo, da ne nanesete preveč barve. Kasneje jo je lažje 

dodati, kot odstraniti. Čez pobarvan del namestite list za teksturo tako, da je oris nad pobarvanim delo. Pazite, da lista ne premikate. 

Priporočamo, da list na površino zalepite z lepilnim trakom. 

Korak 7: Nanašanje toplote 
To je najpomembnejši korak v procesu. Zanj boste potrebovali likalnik. 

Likalnik segrejte na najvišjo temperaturo. Kovinski del orodja za prenos toplote prislonite na vroč likalnik za 2-3 min. Nato orodje takoj 

pritisnite na list za teksturo in s hitrimi krožnimi gibi prenesite toploto na popravljan del. Če je poškodovan del večji, večkrat ponovite ta 

korak dokler se barva ne posuši. Pustite, da se list za teksturo ohladi. Nato ga počasi in previdno odstranite. Preverite končni izgled. Po 

potrebi nanesite več barve in ponovite korak 7. 

Opozorilo: 
Popravilo lahko dokončate tudi brez uporabe likalnika in orodja za prenos toplote. Ko zaključite s korakom 6, pustite list za teksturo na 

pobarvanem delu 24 ur. Z uporabo sušilca za lase lahko pohitrite proces sušenja barve. Nato odstranite list za teksturo in popravilo je 

končano. 
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