
ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА
• 1x модел за настилка

ХАРАКТЕРИСТИКА

•  Размер: 36 см х 36 см

ИНСТРУКЦИИ

МОДЕЛ ЗА ПРАВЕНЕ НА ПЪТЕКИ

ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ИНСТРУКЦИИ

ПОЧИСТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

ГАРАНЦИЯ

КОНТАКТ

•  Моделът за създаване на павета може да се почиства с вода и сапун и да
   се изсушава със суха кърпа.

Имейл: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija

•  Гаранцията е валидна за 24 месеца от датата на покупката. Гаранцията
   може да се използва във фирмата D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235
   Radomlje, Slovenija. Можете да поискате замяна или възстановяване на
   покупката. Изпратете ни имейл с номер на вашата поръчка и датата на
   покупката. Продуктът има срок на годност, който продължава една
   година от отварянето.

1. Поставете модела върху относително равна повърхност. За професионални
    резултати отстранете 2 см повърхностен слой и изравнете матрицата, преди
    да запълните с бетон. (Премахнатият почвен слой може да се използва за
    запълване на отворените пространства отстрани и между бетона след като
    сте готови с пътеката).
2. Разбъркайте добре бетона, докато се постигне консистенция, подобна на
    пластмаса. Ако се изисква допълнително вода, добавяйте по малки
    количества, докато се получи правилната консистенция.
3. Използвайте кофа или мистрия, за да запълните всяко ниво на кухината на
    формата.
4. Докато бетонът все още е въс формата, потупайте и изгладете
    повърхността с мистрия.
5. Незабавно отстранете формата.
6. След отстраняване на формата, изгладете всички ръбове с мистрия, докато
    външният вид е задоволителен. Потапянето на мистрията във вода може да
    улесни процеса.
7. Поставете формата в непосредствена близост до завършената секция и
    продължете този процес, докато проектът е готов.

ВАЖНО!
Бетонът трябва да се втвърдява за 5-7 дни за най-голяма здравина. За 
очертаване / подрязване на блокове, напълнете отделенията със смес от 
пясък и почва след втвърдяване на бетона. Поставете суха пясъчна смес в 
пукнатините и разнесете за постигане на желаното ниво. Напръскайте 
пясъчната смес с малко вода (не прекалявайте с количеството). Оставете 
сместа да се втвърди, за да завършите проекта.


