
OPERATING STEPS: 

1. Thoroughly clean the headlight lens and dry 
with a clean towel. 

2. Suojaa umpion muut osat käyttämällä 
teippiä. 

3. Hionta. (hio pinta kauttaaltaan, pyyhi liinalla 
jokaisen hiontavaiheen välillä. Hio karkealla ja 
lopuksi hienolla.)                 P 320 -  P 400 - P 500 
P 600 -  P 800 - P 1000 - P 1200 - P 1500 

4. Pyyhi linssi märällä liinalla kauttaaltaan. 
Puhdista liinalla jokaisen hiontavaiheen välillä. 
Pinnasta tulee tasainen ja maitomainen. 
Tarkasta, ettei pinnassa näy hiontanaarmuja. 
Jos pintaan jää hiontanaarmuja, ne tulevat 
näkyviin. 

5. Lisää 80–100 ml ajovalojen korjauslakkaa 
mukana toimitettavaan kuumennusmukiin ja 
sulje kansi. Anna kuumentua 5–6 min ja odota 
kunnes ulos tulee höyryä. 

 6. 

 
 

 
7. 

Kohdista höyry 1cm päästä ajovalon linssiin 
alhaalta ylöspäin, kunnes linssi on täysin kirkas. 
Pidä kuumennusmuki pystyssä, höyry ei saa 
pisaroitua umpion pinnalle. Höyry oltava 
naaman läheltä vähintään 40 cm etäisyydellä. 

 

80 – 100 ml ajovalon korjauslakka kestää noin 
4-5 min ajan. Käytön jälkeen anna pinnan 
kuivua 10 minuuttia, jonka jälkeen työ on 
valmis. Jos korjauslakkaa jää jäljelle, niin anna 
jäähtyä 5 min ja kaada loppu pulloon uutta 
käyttökertaa varten. 

 

Lopputuloksena uudenveroinen ajovaloumpio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8040 Silco ajovalojen korjaussarja 
Ajovalon korjaussarja 
Ajovalon korjaussarja sisältää tarvittavat tuotteet. Korjaussarjassa mukana oleva lakka on erittäin korkealaatuinen ja tarttuu pintaan voimakkaasti, 
sisältää UV-suojan joten umpio ei kellastu. Umpiosta tulee uudenveroinen ja valoteho, sekä ulkonäkö paranee. Sarjaa voidaan käyttää kaikenlaisten 
ajovalojen käyttöiän pidentämiseen tai voidaan käyttää myös uusien ajovaloumpioiden lisäsuojaamiseen. Käyttäminen on helppoa ja sarjassa olevaa 
lakkaa voidaan käyttää useiden umpioiden suojaamiseen. Lakka ei tarvitse kovetetta. 

  

 

HUOMIOITAVAA: 
1. Säilytettävä poissa auringonpaisteesta. Säilytä 

huoneenlämmössä. 
2. Käytä mukana tulevaa suojamaskia, älä hengitä 

hyöryä ja nestettä ei saa juoda. 

3. Pidettävä lasten ulottumattomissa. 

4. Tutustu käyttöturvatiedotteeseen. 

 
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ: 

1. Ajovalon korjauslakka 

2. Kuumennusmuki 

3. Muuntaja: 100-240V 50/60Hz,1.6A 

4. Suojausteippi 

5. Suojamaski (KN95) 

6. Käyttöohje 
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Käyttövaiheet: 

Puhdista umpio huolellisesti. 
Kuivaa puhtaalla liinalla. 
Umpioita ei tarvitse välttämättä 
irrottaa, tällöin suojaa huolella. 

mailto:import@provari.fi,
http://www.provari.fi/

