
 
Matrace pro sport, kempink a turistiku  

 

OPRAVNÁ SADA 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
  
Jak nalézt prasklinu 
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. Místo poškození si 
označte. 
 
Oprava drobných poškození a propíchnutí 
Matraci vypusťte a uzavřete ventil. Do poškozeného 
místa vtírejte kapku lepidla SeamGrip dokud 
neztmavne. Lepidlo nechte zavadnout, dokud nebude 
místo na omak suché. Matraci nechte v klidu 10 až 15 
minut. 
 
Oprava velkých poškození pomocí sady 
1. V hrnci s plochým dnem přiveďte k varu 
    0,5 – 1 litr vody. 
2. Pomocí postupu uvedeného výše najděte   
    poškozené místo, očistěte ho vlhkým hadříkem.  
    Očištěné poškozené místo namočte čistou vodou.  
    Vodu vetřete do vláken, až poškozené místo  
    ztmavne. Přebytečnou vodu otřete. 
3. Přímo do oblasti poškozeného místa naneste  
    větší množství lepidla SeamGrip. Je nutné  
    pokrýt oblast přibližně o průměru 17 mm.  
    Lepidlo vetřete do tkaniny pomocí štětečku,  
    který je součástí sady. Poté ještě vymáčkněte  
    z hrdla trochu lepidla – vyčistíte hrdlo tuby, které  
    může být zaneseno nečistotami. Toto lepidlo už  
    neroztírejte. 
4. Ze sady pro opravu vyberte vhodnou záplatu.              
    Střed záplaty umístěte na střed poškozeného  
    místa. Pevně záplatu přimáčkněte. Otevřete  
    ventil matrace a na záplatu položte hrnec  
    s ohřátou vodou. Díky tomu lepidlo lépe  
    vytvrdne a záplata bude déle držet. 
 
 
5. VELMI DŮLEŽITÉ: NEŽ POLOŽÍTE HRNEC   
    NA MATRACI, OTEVŘETE VENTIL. 

 

6. Ventil matrace Therm-A-Rest musí být otevřený  
    (pokud NENÍ otevřený, může dojít k poškození   
    matrace) a matrace musí ležet na rovné podložce.  
    Pokud je ventil OTEVŘENÝ, nedojde k poškození  
    matrace Therm-A-Rest. 
7. 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. 
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Pokud chcete zkontrolovat opravu provedenou 
lepidlem SeamGrip, můžete postupovat 20 minut po 
opravě následovně. Matraci nafoukněte a s uzavřeným  
ventilem ji přehněte. Záplata by se neměla vyboulit, ani 
by z ní při namočení neměly unikat bublinky. Pokud 
uniká vzduch nebo se záplata vyboulí, přiveďte znovu 
vodu k varu a položte hrnec ještě jednou asi na 1 
minutu na záplatu a po 10 minutách znovu 
zkontrolujte. 
 
POŠKOZENÍ VENTILU 
Náhradní ventil seženete u nejbližšího prodejce 
výrobků Therm-A-Rest. Při výměně ventilu postupujte 
následovně: 
Poškozený ventil vyjměte z matrace kleštěmi. Kolem 
profilovaného konce náhradního ventilu naneste 
jemnou kapku lepidla SeamGrip. Pozor, abyste 
nezanesli otvor ventilu lepidlem. 
Ventil vložte do matrace. 
 
 
 

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 toluen a izokyanáty. 
 

SeamGrip je registrovaná ochranná známka 
společnosti McNett Corporation. 
 
 
 
 
Dovozce a distributor pro ČR a SR                   
Servisní centrum:                             Výrobce: 
 
VERTICAL SPORT                            Cascade Designs Ltd  
V Aleji 42                                             Dwyer Road                                              
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466 01                                                 Cork, Ireland                                             
 
Tel: 483 711 447 
 Fax: 483 316 768 
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