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Упътване за работа с комплект електроди за поправка на пластмасови брони
Manual for work with set of electrodes to repair plastic bumpers
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За предотвратяване по нататъшното спукване на
мястото за поправка, в края и се пробива отвор с
подходяща бургия.

По дължина на пукнатината трябва да се
отстрани боята от ремонтираното място. За
целта е достатъчна зона от по 10-15 мм., от
двете страни на повреденото място.

To prevent further cracking in the place of
repair, in the end of it, drill a hole with suitable drill.

Along the crack to remove paint from the repaired
area. For this purpose, a zone of 10-15 mm.
On both sides of the damaged area.
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Следващата стъпка е да определим вида на
пластмасата използвана в бронята за да изберем
подходящ добавъчен материал .Важно условие
при заваряването на пластмасите е, че се
заваряват само пластмаси от един и същ вид
After first step is to determine what kind is the plastic
used in the bumper so we can choose appropriate
filler matterial. An important condition for welding of
plastics is,that are welded only
plastics of the same type
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След като сме заварили бронята от външната страна с тесният електрод ,трябва да
направим същото и от вътрешната страна но с широкия електрод. Препоръчително е
във външния край да се направи подсилващ шев.
After we finish welding on the outside with the narrow electrode , we must do the same on
the inside with the wider electrode. A reinforcing seam is
recommended at the outer end of the bunper.
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При заваряване с кръгла дюза с сешоар или
станция за заваряване трябва да спазвате три
основни пункта:
• Вярно настроена температура
• Равномерна скорост
• Равномерен натиск
Загрявате леко тесният електрод и равномерно
заваръчния канал.
По време на този процес трябва с ръка да
упражнявате равномерен натиск върху
заваръчният електрод. Съответната скорост на
заваряване зависи от дебелините на заварявания
детайл и на добавъчния материал. За заваряване
трябва и двете да се намират в еднакво
пластично състояние.
Welding with round nozzle with dryer or welding
station should follow three basic points:
•True set temperature
•steady speed
•Even pressure
Warm slightly the narrow electrode and even the
welding channel.
During this process with hand , exercise pressure on
the welding electrodes. The speed of welding
depends on the thickness of the welded piece and
aggregates. for welding both must be in same plastic
condition
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След като сме приключили с
заваряването,трябва да изшлайфаме ненужния
материал.Това става първо с флекс (с диск с
шкурка) а след това с шлайфмашина с шкурка
Р100-Р320.След финно шлифоване
повърхността може да се грундира и лакира
(да се спазват указанията на производителите
на авторепаратурни материали)
After we finish with the welding , we must grind out
the waste material. This is done first with a angle
grinder (snadpaper disk) after that with a gringer
with sand paper P-100 P-320. After the fine grinding
the surface can be primed and painted ( ceep the
materials instructions in mind )
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На финала ремонтираната от вас броня трябва
да изглежда по този начин,без деформации.
At the end of the repair your bumper
should look like this without deformations
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