
 

 

JAK APLIKOVAT PADSKINZ 

 
Upozornění: Před aplikací prosím otestujte PadSkinz na malém místě. 
Chameleon Sports neponese žádnou zodpovědnost za poškození výstroje nebo 
zranění při aplikaci, používání nebo odstraňování tohoto výrobku. K instalaci 
budou potřeba ostré předměty, k odstranění dále pak tekutý odstraňovač 
lepidla. Tyto by měly být použity pouze dospělou osobou. Před použitím si 
přečtěte a dodržujte všechna bezpečnostní upozornění. 

 

Zde je návod, jak aplikovat náš prémiový produkt PadSkinz. Pozorně si přečtěte tyto 
pokyny a postupujte PŘESNĚ podle nich, abyste dosáhli optimální aplikace: 

1. Vyjměte Padskinz z obalu a rozbalte ho. Nemějte obavy se zkroucením 
způsobené smotáním, neovlivní to přilnavost ani vzhled materiálu. Nikdy 
nepřekládejte PadSkinz, způsobilo by to trvalý ohyb. Před manipulací 
s lepidlem si umyjte ruce, protože nečistoty a mastnota z prstů by mohly 
ovlivnit správné držení lepidla na vaši výstroji. 

2. Umístěte dotyčnou výstroj na pracovní plochu a pokryjte plochu výstroje, 
kterou chcete změnit, přiloženým průsvitným papírem. Rohy papíru přilepte 
maskovací páskou, tak aby se papír nehýbal při obkreslování.  

3. Pomalu a opatrně obkreslete tvar na průsvitný papír měkkou obyčejnou 
tužkou. Ujistěte se, že to obkreslíte co nejpřesněji, protože to ovlivní vzhled 
konečného produktu. Buďte trpělivý a nepospíchejte. Kdekoliv je ohyb, záhyb 
nebo „break“ ve výstroji jako třeba „knee rolls“ začněte novou (další) část. 

4. Jakmile je obkreslování dokončeno, sundejte průsvitný papír z výstroje a 
vystřihněte z něho nakreslený tvar. Možná budete muset svůj tvar 
rozstřihnout na dva nebo více kusů v závislosti na umístění, délce, tvaru atd. 

5. Umístěte obkreslený tvar z papíru na vrchní stranu PadSkinz materiálu a 
přilepte ho. Pomalu a opatrně vystřihněte váš tvar z PadSkinz materiálu. 
Musíte být co nejpřesnější. Buďte trpělivý a nepospíchejte.  

6. Jakmile jste vystřihli požadovaný tvar z PadSkinz materiálu, odstraňte z něj 
vámi přilepený průsvitný papír. Poté odlepte zadní bílý ochranný papír a 
opatrně umístěte PadSkinz na místo, které chcete změnit. 



7. Při umísťování na výstroj začněte na jednom konci PadSkinz materiálu a 
pomalu ho tlakem přilepujte směrem k druhému konci. Ujistěte se, že vám 
nezůstávají bubliny pod materiálem. Chceme, aby se PadSkinz materiál 
přilepil bez hrbolků a bublin. 

8. V případě, že aplikujete materiál PadSkinz na výstroj CCM ze Speed Skin 
materiálu nebo máte na své výstroji, místo kde to nechce dobře držet, 
nahřejte PadSkinz materiál fénem na vlasy a materiál dobře přimáčkněte na 
výstroj. Použití tlaku a tepla by mělo vyřešit všechny menší problémy. 

9. Doporučujeme nechat výstroj po aplikaci 48 hodin v pokojové teplotě před 
použitím na ledě. PadSkinz nikdy z výstroje „nespadne“, pokud výstroj 
použijete na ledě pár hodin po aplikaci, ale mohlo by to ovlivnit dlouhodobou 
účinnost lepidla. Takže čím déle, tím lépe.  

10. Odstupte 5 kroků od své výstroje a užijte si pohledu na novou krásu své 
výstroje! Prosím, přečtěte si také postup na odstranění a nezapomeňte nám 
zaslat fotky vaší výstroje „před a potom“ na hockey@exesport.net. 

 

 

TIPY 
- Pokud aplikujete PadSkinz na „outer vertical rolls“ (svislé), je nejlepší začít 

na ploché vrchní straně. Po pokrytí vrchní strany ohněte strany rovně dolů. 
Pokud potřebujete vytvořit rohy, rozstřihněte každý roh cca 2,5 cm, což vám 
umožní přeložit jednu stranu přes druhou. 

- Kdekoliv je v betonech nebo rukavicích „break“ nebo záhyb, přerušte 
PadSkinz materiál a napojte další část. Nesnažte se např. použít jeden kus 
přes všechny „knee rolls“, ale použijte jeden kus na každý z nich. 
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JAK ODSTRANIT PADSKINZ 

 
Upozornění: Před použitím jakýchkoliv tekutých odstraňovačů lepidla je 
vyzkoušejte na malém místě výstroje. Chameleon Sports neponese žádnou 
zodpovědnost za poškození výstroje nebo zranění při aplikaci, používání nebo 
odstraňování tohoto výrobku. Tekutý odstraňovač lepidla by měl být použit 
pouze dospělou osobou. Před použitím si přečtěte a dodržujte všechna 
bezpečnostní upozornění. 

Náš výrobek jste si zakoupili, protože jste chtěli, aby dobře držel a lehce se 
neodlepil! V případě, že chcete opět použít PadSkinz na své výstroji, není úplné 
odstranění lepidla nutné. Následující pokyny se týkají úplného odstranění lepidla a 
návratu k původnímu vzhledu výstroje. Čas a trpělivost jsou zde také vyžadovány. 

1. Nejdříve nehtem odlepte roh a poté celý Padskinz materiál. Po odlepení si 
tento kus dejte stranou, protože ho ještě budete potřebovat jako pomůcku 
při odstraňování lepidla.  

2. Po odstranění vám nejspíše na výstroji zůstanou zbytky lepidla. Pro 
odstranění těchto zbytků vám doporučujeme použít právě sundaný kus 
PadSkinz materiálu. Použijte stranu s lepidlem, a protože naše lepidlo se 
velice dobře přichycuje na samo sebe, můžete takto zbytky lepidla lehce 
odstranit. Také můžete prsty stahovat zbytky lepidla jedním směrem, dokud 
se neodrolí.  

3. Pokud se vám nepodaří zbytky lepidla odstranit těmito způsoby, 
doporučujeme použít tekutý odstraňovač lepidla. V tomto případě dávejte 
velký pozor na tištěná loga na výstroji, protože je odstraňovač může také 
odstranit. Raději se jim vyhněte. Při jakékoliv metodě stírejte zbytky lepidla 
lehce a jedním směrem, abyste si nepoškodili výstroj.  

4. Při použití tekutého odstraňovače ho lehce naneste a nechte působit 2-3 
minuty. Nepoužívejte větší množství, aby vám nezatekl do dalších částí 
výstroje. 



5. Po uplynutí 2-3 minut setřete zbytky lepidla jedním směrem pomocí suchého 
hadříku. V případě potřeby toto opakujte do té doby, než bude výstroj čistá. 

6. Po ukončení čistění si omyjte ruce i místa výstroje, kde byl odstraňovač 
použit, mýdlovou vodou.  

7. Po omytí vysušte vodou. 


