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Använd reparationssats AKIT003: 10 x 90 cm (rulle)
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• Ytan som skall repareras skall vara ren och torr när
reparationstejp används.
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• Om det skadade området har klibbigt material vid
kanterna är det lättast att avlägsna detta med en tygtrasa doppad i mineralolja eller genom talkning. Rester
av mineralolja avlägsnas med vatten och tvål varefter
det skadade området torkas med en trasa.
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• Mät det skadade området och klipp ut en bit
reparationstejp i rätt storlek så att tejpen räcker
0,5-1 cm utanför skadan i alla riktningar. Lösgör försiktigt cirka hälften av det bruna pappret bakom tejpen.
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ytan och avlägsna långsamt resten av det bruna pappret.
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• Om luftbubblor blir kvar under tejpen skall luften
tryckas bort under tejpkanten innan dynan tas i bruk
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Garanti
Action rullstols- & sängdynor har en garanti som
täcker material- och framställningsfel. Våra produkter
levereras felfria och har en garantiperiod på tre år från
inköpsdatum. Missbruk eller försumlighet annullerar
garantin. Tilläggsutrustningens produktgaranti gäller
endast vis köptillfället.
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Tillverkare

Tillverkare

Action Products, Inc. 22 North Mullberry St, Hagerstown, MD 21740 U.S.A. Detta märke identifierar
Action Products, Inc´s produkter. Action Products,
Inc. Är den ursprungliga tillverkaren av viskoelastiska
polymerprodukter. Varu-märket är en garant för äkta,
ursprungliga Action produkter. Action och Acton är
Action products, Inc´s registrerade varumärken.

Action Products, Inc. 22 North Mullberry St, Hagerstown, MD 21740 U.S.A. Detta märke identifierar
Action Products, Inc´s produkter. Action Products,
Inc. Är den ursprungliga tillverkaren av viskoelastiska
polymerprodukter. Varu-märket är en garant för äkta,
ursprungliga Action produkter. Action och Acton är
Action products, Inc´s registrerade varumärken.

HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 GÖTEBORG
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.hea.se

HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 GÖTEBORG
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.hea.se

