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Reparationstejp Action 10x90 cm
Bruksanvisning för reparation & rekonditionering av dynor från Action

Art nr. KIT003

Avsedd användning
Anpassningsmatta plan och Anpassningsmatta med 
kuber är avsedda att kunna skäras och kapas efter behov 
samt användas som stoppning för en mängd olika behov. 
När dynan väl är skuren används Reparationstejp KIT003 
för att försluta snittet.

Dynorna kan kapas och användas under små delar av 
kroppen. Eller på produkter som armkuddar, fotplattor, 
benstödsrör, huvudstöd, benstöd, skenor eller andra ytor 
som behöver en tryckavlastande yta för brukare med 
känslig hud.

KIT003 används också för att laga mindre skåror, sprick-
or eller revor på Actions produkter, som rullstolsdynor 
och mjuksitsar för hygienstol.

Förpackningens innehåll
10x90 cm genomskinlig tejp med brunt skyddspapper 
på ena sidan. Tejpen efterliknar filmen (det vattentäta 
och elastiska ytmaterial) som omsluter geldynorna från 
Action. 

VARNING!
Ytbehandla ej någon produkt som har flera skadade 
områden, djupa punkteringar, stora sprickor eller revor 
eller områden där polymeren har lossnat. Sådana föremål 
bör kasseras och ersättas.

Gör så här
1. Rengör den skadade ytan från smuts med varmt tvål-, 
diskmedels- eller såpavatten. Låt ytan torka innan du 
applicerar tejpen KIT003.

2. Mät den skadade ytan eller snittet och klipp till 
passande bit tejp. Låt tejpen överlappa 5-10 mm runtom 
den skadade ytan. 

3. Dra bort hälften av det bruna skyddspapperet. Appli-
cera tejpen samtidigt som du tar bort pappersbaksidan. 
Försök att trycka ut eventuella luftbubblor.

Tips & Tricks
Gelen läcker inte, men den kan bli klibbig. Om området 
som skall repareras har gel som klibbar vid kanterna, 
kan detta avlägsnas med tygtrasa doppad i mineralolja 
eller genom att ytan pudras med talk, babypuder eller 
motsvarande.

Regelbundna säkerhets- och funktionskontroller
Vi rekommenderar att dynor som kapats eller reparerats 
med reparationstejp KIT003 inspekteras och kontrolleras 
regelbundet för att säkerställa att reparationsmaterialet 
är intakt. Det skall inte finnas några lösa kanter som kan 
dra till sig smuts. Flera reparationer av en och samma 
produkt rekommenderas inte.

Rengöring
När reparationstejp KIT003 har applicerats kan produkten 
tvättas med mild tvål eller diskmedel och vatten.

Skrotning/Kassation
Produkten är gjord av material som kan kasseras på ett 
säkert sätt utan särskilda försiktighetsåtgärder. Kan lämnas 
till kommunal avfallshantering.

Garanti
Ett år, mot materialfel. 


