
A CSOMAG TARTALMAZ
• 1x járdaforma

JELLEMZŐK

•  Mérete: 36 cm x 36 cm

UTASÍTÁS

ÖSVÉNY KÉSZÍTŐ

UTASÍTÁS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

UTASÍTÁS

TISZTÍTÁS, TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

GARANCIA

KAPCSOLAT

•  A burkolatmodellt vízzel és szappannal meg lehet tisztítani, és száraz ruhával
   szárítani.

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Szlovénia

•  A garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes. A garancia a D4 WEB
   d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija cégnél használható fel.
   Kérhet cserét vagy a vásárlás árának visszatérítését. Küldjön nekünk egy
   e-mailt a megrendelés számával és a vásárlás dátumával. A termék
   eltarthatósági ideje a felbontás után egy évig tart.

1. Helyezze a modellt bármilyen viszonylag sík felületre. A professzionális
    eredmények elérése érdekében távolítsa el a talaj felső 2 cm-ét, és a beton
    betöltése előtt egyenlítse ki a formát. (Az eltávolított talajréteget fel lehet használni
    az oldalakon és a beton között lévő szabad terek kitöltésére az ösvény felállítása
    után).
2. Alaposan keverje össze a betont, amíg el nem éri a műanyagszerű (formázható)
    konzisztenciát. Ha további vízre van szükség, adjon hozzá kis mennyiségeket,
    amíg a megfelelő konzisztenciát el nem éri.
3. Használjon vödröt vagy simítót minden egyes formaüreg szintjének kitöltésére a 
    formában.
4. Amíg a beton még a formában van, simítsa el és dolgozza el a felületét simítóval.
5. Azonnal távolítsa el a formát, ha ez kész.
6. A forma eltávolítása után simítsa el az összes szélet simítóval, amíg a megjelenése
    kielégítő nem lesz. Hasznos lehet a simító vízbe mártása.
7. Helyezze a formát az elkészült rész mellé, és folytassa ezt a folyamatot, amíg a  
    projekt befejeződik.

FONTOS!
A betonnak a legnagyobb szilárdság érdekében 5-7 napig nedvesen keményedni kell. 
A blokkok körvonalazásához/vágásához töltse ki a szétválasztásokat Homok/Föld 
Mix-el a beton megkötése után. Helyezze a száraz homokkeveréket a repedésekbe, 
és söpörje be a kívánt szintre. Nedvesítse meg a homokeveréket finom vízköddel (ne 
nedvesítse túl). Hagyja, hogy a mix megkeményedjen, a projekt befejezéséhez.


