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A kőfelverődések
ellen már többen,
többféle megoldással
rukkoltak ki. Most
egy otthon felvi-
hető, kőfelverődés
eIleni anyagot muta-
tunk be.

lég bosszantó a kocsi orrának

esztétikumát romboló kófe1-

veródések szaporodása. A kis

festékhibákat helyileg nem lehet

szépen javitani, a festékpöttyozés

nem is tartós, és közelró1 jó1 kive,

hetö beavatkozás. Uglanez igaz a

különbözó fényezésjavitó ceruzák

ra, krétáka is. Elóbb-utóbb eljön a

pillanat, amikor az egész gépházte-

tót, vagy lökháritót javítani kell, kü-

1önösképp az országutakat, autópá,

1yákat gyakorta járó kocsik esetén.

Tisztítás, maszkolás,
polírozás, maid fúiás
Mindezek tudatában teljesen ész-

szerű dolog a megelózés, lgen

ám, de mivel? Az amerikai stilusú

bórbugyi nem mindenkinek tetszik,

a kőfelverődés-védó fóliák sem lát-

hatatlanok, és ez utóbbival szak-

emberhez kell fordulni a felrakás

miatt, A neten kutakodva találtunk

egy spéci fújható, fényezett felüle-

tekre szánt anyagot, nevezhetjük

akár fúiható fóliának is. Merthogy

ha már nincs szúkség rá, mint egy

fólia, lehúzható a felületró1.

A dobozon kis ábrasor jeizi,

hogy mely lelületek kezelésére mi-

1yen mennyiség szükséges. A mo,

íorházíető elejére, a lökhárítóra

1-1 flakonnyit írnak, a tükörbur-

kolatokra egy negyed is elég. Rész-

letes leírást adtak a használatról,

amely a munkaterület alapos tiszti
tásával kezdódik. Utána körbe ke1l

maszkolni a fújandó rószt, ehhez

megteszi a barkácsáruházi nejlon,

bár a szobafestéshez ajánlott ra-

gasztószalag bevetése kicsit mere-

dek volt, illett volna spéci maszkoló

szalagot beszerezni, amelynek a

használatával kisebb a fújt lelület

szélének magassága. De igazán ez

volt az anyag elsó próbája.

Miután a Renault jelvenyet is

kimaszkoltuk, a flakon mellé adott

spéci felületkezeló anyaggal át kellett
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Adnak egy spéci markolatot is.
ezzel sokkal könnyebb a íúiás

polírozni a bevonandó részt. Ez is

gyoísan megvolt, ezután vízszintes-

be kellett állitani a fujandó felirletet

- ezért is választottuk a motorház-

tetőt, ott könnyen megoldható. Jö-

hetett a fújás, amelyhez egy marko-

1atot mellékeltek. Súní vonalakban

kellett haladni, előbb hossz-, majd

a keresztirányban többször is befúj-

ni a szórandó feliiletet. Minthogy a

Egyértelmű ábra táiékoztat, hogy

mennyire elé9 egy ílakonnyi anyag

kófelveródés elleni védelemhez ke11

az anyagvastagság, legalább 6-8-szor

átmentünk a gópháztetó elején.

Bizony, kikellvárni
a száradási időt
A gyártó mellékeit egy fotósort,

hogy az eredeti színnek körülbe-

1ü1 milyen szinten ke11 kimattulnia

Ezt a tasakot adták az előkészí-
téshez. A lökhárítóra elég volt

fújás közben. Ezt követve egyre

kerültek lel a rétegek. Ahogy nőtt

az anyagvastagság, úgy simult ki a
felület, és vált egyre fátyolosabbá,

Fújás közben nem fol1,,t meg, de

arra figyelni kel1, hogy nem szabad

,,profiként" fújni, azaz at6lást meg-

megszaKtva, mort ez esetben köp-

köd a szórófej. Folyamatosan kel1

nyomni a gombot. Amikor kész


