
Tear-Aid, den exceptionellt starka reparationslappen!

•  extremt stark
•  vattentät  
•  lufttät  
•  mycket elastisk
•  bleknar inte  
•  mycket allsidig
•  torkar inte ut
•  permanent  

Tear-Aid är en unik transparent reparationslapp som kan laga revor 
och hål i nästan alla material. Tear-Aid är extremt stark och mycket
elastisk. Tear-Aid är ingen tillfällig lösning, det är en permanent
reparationslösning! Tear-Aid �nns i typ A och typ B. Båda typerna
har samma unika kvaliteter men används på olika material. Leta 
fram det material som ska lagas i listan på www.tear-aid.se.

Tear-Aid, den oumbärliga reparations-  
lappen för utomhus- och inomhusbruk. 

www.tear-aid.se

Tear-Aid reparerar revor och hål i exempelvis:

Tältdukar, segel, uppblåsbara gummibåtar, paraplyer, regnkläder, jackor och väskor.
Men även produkter som aluminium, rostfritt stål, glasfiber och mycket annat.

A B&
Omedelbar reparation av revor och hål
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Instruktionen ska följas noggrant för att uppnå korrekt resultat. Kontrollera
materiallistan för att avgöra om det är typ A eller typ B som ska användas. 
Se till att ytan är helt torr innan du fortsätter!

Instruktion

Revor och hål i mitten av ett material:

1. Rengör ytan med den medföljande alkoholservetten. Se till att ytan är 
helt torr.  2. Klipp reparationslappen till passande storlek. För optimal applicering ska den täcka
minst 2,5 cm extra på alla sidor av revan.  3. Runda hörn så att inga skarpa kanter �nns kvar.
4. Dra försiktigt av 1 cm av skyddspapperet (sträck reparationslappen något så att skyddspapperet
lossnar).  5. Placera kanterna av det skadade materialet så tätt som möjligt.
6. Positionera och förankra den klibbiga sidan ovanför revan. Dra sakta i skyddspapperet och 
applicera försiktigt reparationslappen över revan.
7. Gnugga alla kanter för att försegla. Gnugga hela lagningen hårt.

Revor och hål som sluter mot en kant:

1. Rengör ytan med den medföljande alkoholservetten. Se till att ytan är 
helt torr.  2. Klipp reparationslappen till passande storlek. För optimal applicering ska den täcka
minst 2,5 cm extra på alla sidor av revan.  3. Applicera reparationslappen så att 2,5 cm sticker
ut över kanten. Vänd materialet och lagningen så att den klibbiga sidan är vänd uppåt.
4. Placera ett nylonsnöre mot den utvändiga kanten på materialet. Snöret ska 
vara vinkelrätt mot den öppna änden för att ge en solid kant.  5. Vik de överlappande 2,5 cm

 över snöret och mot baksidan av materialet.  6. Sätt en andra reparationslapp på baksidan av den 
7. Gnugga hela lagningen hårt och klipp av överskottet av snöret.lappade revan.

Mer information �nns på
www.tear-aid.se

Tear-Aid importeras och
distribueras av Two-M ® .

Typ A:
Fäster direkt till 90%
Fäster till 100% efter 1 timme

Typ B (endast till Vinyl/PVC):
Direkt klar för användning
Fäster till 100% efter 24 timmar

Förvaras utom 
räckhåll för barn
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