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W dostawie otrzymujesz: 
1) 1m2 wykładziny do wycięcia odpowiedniej  
łaty naprawczej dla Twojego uszkodzenia  
2) BONDTAK / BONDSEAL klej kontaktowy w spray 
3) 1 rolka taśmy papierowej ochronnej 

 

Delivered order is composed of: 
1) 1m2 of carpet to cut appropriate patches  
to repair your damage 
2) BONDTAK / BONDSEAL contact glue spray 
3) 1 roll of protective paper tape. 

 

 

 

 

 

 

 

Do wykonania naprawy potrzebujesz: 
 
1) nożyczki 
2) benzyna ekstrakcyjna 
3) szmatka do mycia 
 

For carrying out the repair you will need: 
 
1) scissors 
2) cleaning benzene 
3) cloth to wipe the carpet 
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1) Start naprawy zaczynasz od odkurzenia miejsca gdzie 
znajduje się uszkodzenie, aby wykładzina była czysta i 
pozbawiona kurzu, talku oraz magnezji. 
 

 
1) Start the repair by vacuuming the area where the 
damage is located so that the carpet is clean and 
free of dust, talcum powder and magnesia. 

 

 

 

 
2) Z dostarczonej wykładziny wytnij łatkę w rozmiarze 
odpowiednim do uszkodzenia z zapasem 2 cm w każdą 
ze stron by łatka zachodziła poza uszkodzenie. 
 

 
2) Cut a patch from the supplied carpet in a size 
appropriate to the damage with an allowance of     
2 cm on each side so that the patch overlaps the 
damage. 
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3) Przy użyciu dostarczonej taśmy ochronnej papierowej 
zabezpiecz wykładzinę naprawianej rolki, szczelnie 
wokół dociętej patki. Aby podczas klejenia, nadmiar 
kleju nie pobrudził wykładziny na macie.  
 

 
3) Tightly secure the carpet of the repaired roll 
around the cut patch using the delivered protective 
paper tape. So that excess glue does not stain the 
carpet on the mat when gluing. 
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4) W zestawie znajdziesz klej kontaktowy  Bondtak / 
Bondseal – klej mocno wymieszaj (potrząsaj puszką 
przez ok. 1,5 minuty). Następnie dokładnie spryskaj 
klejem miejsce uszkodzenia maty, które wcześniej 
zostało zabezpieczone taśmą papierową, pokryj klejem 
również „lewą” gładką stronę wyciętej wcześniej łaty z 
wykładziny. Przed naklejeniem łaty z wykładziny 
poczekaj ok. 1,5 minuty; klej musi wstępnie odparować. 
Zdejmij również z naprawianej maty taśmę ochronną 
papierową.  
 

 
4) In the repair kit you will find Bondtak / Bondseal 
contact adhesive – mix the adhesive well (shake the 
can for about 1,5 minutes). Then thoroughly spray 
the adhesive on the damaged area, which should be 
previously secured with the paper tape. Also spray 
the adhesive on the "left" smooth side of the 
previously cut-out carpet patch. Wait for                
ca. 1,5 minutes before applying the carpet patch; 
the glue needs to pre-evaporate. You should also 
remove the protective paper tape from the 
repaired mat.  
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5) Tak przygotowaną łatkę z wykładziny naklej dokładnie 
w miejsce pokryte klejem i dociśnij.  
 

 
5) Apply the prepared carpet patch exactly on the 
spot covered with glue and press it down. 
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6) Nadmiar kleju wokoło naklejonej patki, możesz łatwo 
wyczyścić przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej  (nie 
dołączona do zestawu). 
 

 
6) Excess glue around the patch can be easily 
cleaned with cleaning benzine (not included). 

 

   

 
7) Tak zabezpieczone miejsce patką z rzepem, możesz 
użytkować po ok. 2 godzinach.  
 

 
7) So protected place with a carpet patch can be 
used after ca. 2 hours. 

 

   

 


