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DŮLEŽITÉ: Samolepky Spaß Unterwasser jsou vhodné pro všechny typy bazénů i pro
všechny typy van.
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PŘED INSTALACÍ SI PŘIPRAVTE:
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 azénový kartáč
b
hladké kameny na zatížení samolepky
univerzální houbička
technický líh
hadřík
stěrka
brýle pro potápění
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2.

PŘÍPRAVA
Krok 1: Základní příprava povrchu
• Vykartáčujte a vysajte bazén, abyste odstranili veškeré volné nečistoty.
Krok 2: Výběr umístění
• Naaranžujte samolepky v bazénu tak, abyste našli jejich vhodné umístění (zatím nesloupávejte ochranný papír
ze zadní strany).
• Použijte malý hladký kámen nebo podobný předmět k přidržení samolepek na místě, zatímco opustíte bazén,
abyste zkontrolovali jejich umístění. Samolepku může také přidržet další osoba.
Krok 3: Označení umístění samolepky
• Sejměte kámen ze samolepky, kterou budete instalovat jako první, a položte ho na dno bazénu, abyste si
označili umístění dané samolepky.
• Vyčistěte plochu mírně větší než daná samolepka.
Krok 4a: Pečlivě vyčistěte povrch bazénu nebo vany
• Musíte vyčistit povrch velmi pečlivě, abyste zajistili maximální přilnavost.
• Vyčistěte plochu univerzální houbičkou, abyste odstranili nejhrubší usazeniny. Netlačte příliš, abyste nepoškodili
povrch bazénu či vany.
Krok 4b: Setřete povrch bazénu a vany
• Setřete místo instalace samolepky hadříkem nebo houbičkou namočenou v technickém lihu k odstranění
veškerých řas, špíny nebo mastnoty.
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INSTALACE
Krok 5: Sloupněte ochranný papír ze zadní strany
• Po dokonalém vyčištění místa, kam budete samolepku lepit, odstraňte z její zadní strany ochranný papír.
Krok 6: Nalepte samolepku
• Přilepte samolepku na určené místo a mírným tlakem ji přitiskněte k povrchu bazénu nebo vany.
Krok 7: Vystěrkujte samolepku
• Pomocí stěrky silně přitlačte na nalepenou samolepku, abyste aktivovali lepidlo, které je citlivé na tlak. Začněte
uprostřed samolepky a plynulými pohyby postupujte k jejím okrajům. Zaměřte se zejména na hrany samolepky.
• Pokud je to nutné, zatlačte na jednom místě opakovaně, abyste zaručili dokonalé přilnutí.

POZNÁMKA: Nepokoušejte se samolepku Spaß Unterwasser odlepit a opětovně nalepit poté, co jste
aktivovali lepidlo samolepky citlivé na tlak, může dojít k jejímu znehodnocení.
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• Aby lepidlo samolepek kompletně vytvrdlo, počkejte 24 hodin, než budete samolepky vystavovat namáhání.
• Samolepky nenalepujte na schody nebo pod schody bazénu či vany. Povrch samolepky je ve vodě kluzký a
mohlo by dojít k uklouznutí a zranění.

• Samolepky lze umístit na dno i stěnu bazénu či vany.
Podívejte se na videonávod na www.youtube.com/ALBIXONcz

ODSTRANĚNÍ SAMOLEPKY
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Samolepky lze odstranit z povrchu bazénu i vany. Samolepku opatrně na jedné straně odlepte a postupně
sloupněte celou. Zbytky lepidla lze odstranit pomocí hadříku a čistícího přípravku (aceton, technický benzín,
čistič na bázi citrusového oleje či jiné). Tyto přípravky usnadní odstranění lepidla a finální dočištění. Po odstranění
samolepky toto místo ihned dostatečně omyjte čistou vodou.

UPOZORNĚNÍ:
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• V případě, že je povrch bazénu či vany porušený či jinak poškozený, může při odlepování samolepky dojít k
dalšímu poškození povrchu.

• Snášenlivost čistícího přípravku a materiálu bazénu či vany předem vyzkoušejte na vizuálně neexponovaném
místě.

• Aceton (případně jiná rozpouštědla) nelze použít na odstranění samolepky z fóliových bazénů.
• Nikdy nenechávejte žádné rozpouštědlo či čistící prostředek působit delší dobu na povrch bazénu či vany, aby
nedošlo k jeho poškození.

ODPOVĚDNOST ZA VADY
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ALBIXON a.s. jako prodávající podle občanského zákoníku odpovídá za vady bazénové samolepky, které má
samolepka při převzetí kupujícím nebo za vady později vzniklé, které ALBIXON způsobil porušením své povinnosti.
Kupující se řídí pokyny k instalaci a použití samolepky. ALBIXON neodpovídá za žádnou přímou, následnou,
zvláštní nebo náhodnou škodu či poškození vyplývající z nesprávné instalace nebo použití samolepky.
KUPUJÍCÍ MÁ NÁROK VÝLUČNĚ NA DODÁNÍ NOVÉ SAMOLEPKY ZA SAMOLEPKU VADNOU.

Omezení odpovědnosti
Omezení pro nesprávné použití
Odpovědnost za vady se nevztahuje na samolepku poškozenou nesprávným skladováním či instalací, nesprávným
použitím, svévolným poškozováním, vandalismem, zanedbáním, změnou či modifikací věci po její koupi.
Omezení ohledně přilnavosti k povrchům a barevné stálosti
Odpovědnost za vady se nevztahuje na přilnavost samolepky k povrchu kvůli faktorům, které nemůže ALBIXON
nijak ovlivnit. Tyto zahrnují mimo jiné nedostatečnou přípravu místa nalepení, což se považuje za hlavní příčinu
odlepení samolepky od podkladu, nebo nesprávné dávkování bazénové chemie či používání necertifikovaných
přípravků.
Odpovědnost za vady se nevztahuje na barevnou stálost a přirozené stárnutí materiálu užitého pro vytvoření
samolepky.
Omezení ohledně poškození místa nalepení
ALBIXON neodpovídá za možná poškození podkladu v místě nalepení a jeho okolí při nevhodném odstraňování
samolepky.
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Děkujeme,
že využíváte výrobky
společnosti ALBIXON

ALBIXON
Call centrum: 477 07 07 11
www.ALBIXON.cz
V návodu jsou použity ilustrační fotografie. Chyby v sazbě i tisku vyhrazeny.

