
 
Matrace pro sport, kempink a turistiku 

 

OPRAVNÁ SADA PERMANENT HOME REPAIR KIT 

 
Obsah balení: 

tuba s lepidlem SeamGrip 

4x různobarevné pevné samolepící záplaty 

2x transparentní pružné samolepící záplaty 

špachtle 

2x lihový tampón 

 

Návod k použití: 
 

Jak nalézt prasklinu 
Drobná poškození a propíchnutí najdete tak, že matraci nafouknete co nejvíce. Potom ji přehnete napůl, tím zvýšíte tlak vzduchu a 

karimatku ponoříte do vody nebo na povrch nanesete mýdlovou vodu. Z poškozeného místa budou unikat bublinky. Místo 
poškození si označte. 

 
Oprava drobných poškození a propíchnutí: 

Matraci vypusťte a ponechte otevřený ventil.  Do poškozeného místa vtírejte kapku lepidla SeamGrip dokud neztmavne. Lepidlo 
nechte zavadnout, dokud nebude místo na omak suché. Pro překrytí je možno použít transparentní samolepící záplatu. Matraci 

nechte v klidu po dobu cca. 8 hodin. 
 

Oprava velkých poškození pomocí opravné sady: 
1. 

Pomocí postupu uvedeného výše najděte poškozené místo, očistěte ho vlhkým hadříkem – případnou mastnotu se pokuste co 
nejvíce vyčistit lihovým tampónem. Povolte ventil karimatky a nechte ji vyfouknout. Očištěné poškozené 

místo namočte čistou vodou. Vodu vetřete do vláken, až poškozené místo ztmavne. Přebytečnou vodu otřete. 
2. 

Přímo do oblasti poškozeného místa naneste lepidlo SeamGrip. Je nutné pokrýt oblast přibližně o 
průměru 15 mm. Lepidlo vetřete do tkaniny pomocí špachtle, která je součástí sady. 

3. 
Ze sady pro opravu vyberte vhodnou záplatu. Na opravy větších poškození použijte samolepící záplaty většího průměru. Odstraňte 

krycí papír chránící samolepící vrstvu a střed záplaty umístěte na střed poškozeného místa. Pevně záplatu přimáčkněte a co 
nejlépe uhlaďte, aby záplata co nejlépe přiléhala. 

4. 
Ventil matrace Therm-A-Rest musí být stále otevřený! 

5. 
Vlhké a mrazivé podmínky 

Permanentní opravu lze provést, i pokud je matrace vlhká, případně když je okolní teplota pod nulou. 
Postupujte podle výše uvedeného návodu na opravy, jen je třeba z místa, které budete opravovat, 

důkladně odstranit vlhkost a námrazu. 
 

Standardní doba schnutí lepidla je cca. 8 hodin. Poté stejným postupem jako při hledání poškození překontrolujte těsnost 
karimatky. 

 
Postup opravy při poškození ventilu karimatky: 

Náhradní ventil seženete u nejbližšího prodejce výrobků Therm-A-Rest. Při výměně ventilu postupujte následovně: 
Poškozený ventil vyjměte / vykývejte z matrace kleštěmi. Kolem profilovaného konce náhradního ventilu naneste jemnou kapku 

lepidla SeamGrip. Pozor, abyste nezanesli otvor ventilu lepidlem. 
Ventil vložte do matrace. 

 
V případě větších poškození, nebo pokud nejste schopni opravu provést sami, kontaktujte výhradního  

dovozce pro ČR a SR: 
VERTONE s.r.o. Podhorská 240/168 46602 Jablonec nad Nisou, Česká republika  Tel: +420 777 744 182 E-mail: info@vertone.cz 

 
 

POZOR! 
Lepidlo SeamGrip je: 

 
R(11) Prudce hořlavé. (S16) Chraňte před otevřeným ohněm. Nekuřte. (S33) Chraňte před statickým výbojem. (S51) Používejte 

výhradně ve větraných prostorách. (R42) Vdechování je škodlivé. (S24/25) Chraňte pokožku a oči před zasažením. (S26) 
V případě zasažení oči okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. (S28) Při zasažení pokožky místo 

okamžitě opláchněte lihem či ředidlem, poté mýdlem a vodou. (S2) Chraňte z dosahu dětí. (S29) Nevypouštějte do kanalizace. 

 
Pozor: obsahuje Xylem a methylendifenyl diisokanát. 

SeamGrip je registrovaná ochranná známka společnosti McNett Corporation. 
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Matrace pro sport, kempink a turistiku 

 

OPRAVNÁ SADA INSTANT FIELD REPAIR KIT pro matrace série FAST&LIGHT 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Dříve, než se pokusíte opravit matraci, pečlivě si přečtěte celý návod k použití této sady. 
Poznámka: Tuto opravnou sadu nelze použít na matrace z pletených tkanin. 

 

Obsah balení: 

• (6) Lepidlo Glue Dots® 

• (3) Transparentní samolepící záplaty 

• (3) Lihové čistící tampóny 
 

Co je k opravě potřeba: 

• Opravnou sadu Instant field Repair Kit 

• Fix, pero, nebo lepicí pásku na označení místa úniku 

• Nůžky, či jiný řezný nástroj 
 

Jak nalézt místo úniku vzduchu: 
Drobná poškození a propíchnutí najdete tak, že matraci nafouknete co nejvíce. Potom ji přehnete napůl, zvýšíte tlak 
vzduchu a ponoříte do vody nebo na povrch nanesete mýdlovou vodu. Z poškozeného místa budou unikat bublinky. 

 

Oprava karimatky: 
 

Použití lepidla „GLUE DOT“ 
1. 

Místo poškození si označte. 
2. 

Karimatku položte na hladký, rovný povrch a otevřete ventil. 
3. 

Poškozené místo k opravě musí být suché. 
4. 

Poškozené místo očistěte pomocí přiložených lihových tamponů. 
5. 

Vystřihněte čtvereček s lepidlem „Glue Dot“ a ochrannou fólii ponechte přilepenou z obou stran. 
6. 

Odstraňte bílou neprůhlednou část ochranné folie z lepidla „Glue Dot“ a přiložte jej na poškozené místo, lepidlem 
Glue Dot dolů a průhlednou folií nahoru. 

7. 
Tlakem na průhlednou fólii přitlačte lepidlo Glue Dot do poškozeného místa. (lepidlo Glue Dot je extrémně lepivé, 

snažte se vyhnout přímému dotyku s ním) Pokud je poškozené místo větší, použijte lepidla více kusů. 
8. 

Po vtlačení lepidla Glue Dot do poškozeného místa opatrně odstraňte průhlednou fólii, dejte přitom pozor, abyste 
neodtrhli také lepidlo. 

9. 
Odstraňte krycí papír z jedné transparentní záplaty. 

10. 
Záplatu položte odkrytou lepící stranou přes poškozené místo překryté lepidlem Glue Dot a uprostřed ji přitlačte 

palcem. Potom ji vyhlaďte od středu směrem ke stranám. Pokud dojte ke shrnutí záplaty, opatrně ji kousek odlepte a 
přitlačte znovu. Vzniklé vzduchové bublinky vytlačíte prsty směrem k okrajům. 

 
 

Karimatka je po správně provedené opravě ihned použitelná. 
 
 

 
V případě větších poškození, nebo pokud nejste schopni opravu provést sami, kontaktujte výhradního 

dovozce pro ČR a SR: 
VERTONE s.r.o. Podhorská 240/168 46602 Jablonec nad Nisou, Česká republika  Tel: +420 777 744 182 E-mail: info@vertone.cz 
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