
MAGIC FIX
 super forte
 duradouro
 fixa em 7 segundos
 resistente a temperaturas até 160 ºC
 pode ser pintado novamente

COLAGEM/PREENCHIMENTO DE ORIFÍCIOS E FENDAS
Preparação: Limpe a superfície de resíduos de tinta, pó, mas-
sas lubrificantes e óleos; certifique-se de que a área a reparar 
está limpa e seca. Lixe a superfície com papel de lixa. Use a 
luva incluída para proteger a mão. Use também a proteção 
para os olhos Óculos de segurança Colad (art .n.º 5085).

Passo 1: Use uma faca para cortar o bico do pó de reforço 
Colad Magic Fix. Corte a parte superior do bico da cola.

Passo 2: Dependendo do substrato ou do 
resultado pretendido, escolha a cor preta 
ou cinzenta do pó de reforço Colad Magic 

Fix. Coloque a quantidade adequada de pó de reforço Colad 
Magic Fix para cobrir a cola no ponto a reparar ou a encher 
(orifício/fenda) em camadas de um máximo de 2 mm. 
Certifique-se de que o pó de reforço Colad Magic Fix tem 

uma distribuição uniforme. Se necessário, use o aplicador 
para regular a forma e a dosagem do pó. Se a espessura de 
reparação não for suficiente, repita os passos 2 e 3.

Passo 3: Em seguida, coloque a cola Colad Magicix 
no pó de reforço Colad Magic Fix até que o pó deixe 
de absorver a cola Colad Magic Fix. Certifique-se 

de que a ponta da cola Colad Magic Fix não se cola ao pó de 
reforço Colad Magic Fix. A cola e o pó formam um selante 
forte e duro em poucos segundos. Pode ser lixado após 7 
segundos. 

Nota: A cola Colad Magic Fix combinada com o pó de reforço 
Colad Magic Fix irá produzir calor e gases, preste atenção à 
prevenção adequada. Trabalhe numa área bem ventilada.

COLAGEM
Preparação: Limpe a superfície de resíduos de tinta, pó, mas-
sas lubrificantes e óleos; certifique-se de que a área a reparar 
está limpa e seca. Lixe a superfície com papel de lixa. Use a 
luva incluída para proteger a mão. Use também a proteção 
para os olhos Óculos de segurança Colad (art .n.º 5085).

Passo 1: Aplique uma pequena quantidade de Cola Colad 

Magic Fix num lado e pressione ambas as partes firmemente 
durante alguns segundos. Aguarde 7 segundos e está pronto!

ATENÇÃO
A reação química provocada pelo Pó de reforço Colad Magic 
Fix e a Cola Colad Magic Fix pode queimar a pele. Evite 
qualquer contato com a pele e com os olhos e evite respirar 
os gases. Utilize numa área bem ventilada. Caso cole os 
dedos, aplique um solvente como acetona nas áreas de 
contato e, em seguida, lave com água. Em caso de contato 
com os olhos, lave de imediato com água. A Cola Colad Magic 
Fix e o pó de reforço não são eficazes em superfícies de 
polietileno.

Leia as instruções de segurança. 

CONTEÚDO DO MAGIC FIX 
Cola (A) 6 unidades 10 ml, Pó de reforço (B) 2 unidades 
Preto 22 g e 1 unidade Cinzento 22 g, pinos vermelhos, 
1 luva, 1 aplicador e um manual de utilizador.

Magic Fix – Cola (A): após a abertura 1/2 ano.
Vida útil Magic Fix: 2 anos.

Magic Fix - Cola e pó de enchimento
Art.no. 4325

1.  Coloque o ponto 
de fixação partido 
no sítio certo.

PONTOS DE FIXAÇÃO (amortecedores) COBERTURA DO CARRO ESTILO B

PREENCHIMENTO E PERFURAÇÃO

1. Clipe de montagem
partido de uma 
cobertura de 
carro estilo B.

1.  Orifício perfurado 
que é demasiado 
largo.

2.  Preencha o espaço 
entre o amortece-
dor e o ponto de 
fixação com o pó de 
reforço preto.

2. Preencha a fenda 
com o pó de reforço 
preto. E aplique 
algumas gotas de cola.

2.  Preencha a fenda 
com o pó de reforço 
cinzento. E aplique 
algumas gotas de 
cola.

3.  Aplique umas quantas
gotas de cola no pó 
de reforço. A cola e 
o pó formam um se-
lante forte e duro em 
poucos segundos. Se
necessário, o selante 
pode ser diretamente 
lixado.

4.  Resultado final: 
uma reparação 
incrivelmente rápida 
e incrivelmente 
forte.

PUXADOR DA PORTA DO CARRO EM PLÁSTICO DURO

PARAFUSOS DE REPARAÇÕES

1.  Puxador da porta do 
carro partido. 

1.  Um difusor partido, 
um spoiler no fundo 
do amortecedor tra-
seiro de um carro.

2.  Preencha a 
fenda com o pó de 
reforço. E aplique 
algumas gotas de 
cola.

2.  O parafuso é 
puxado e arrancado 
dos seus suportes 
pela força.

3. Lixe-o para ficar liso 
e pulverize-o!

3. Lixe-a.

3.  Coloque o parafuso 
no sítio.

5. Coloque o parafuso 
no sítio. Resultado 
final da reparação 
a partir do interior 
do amortecedor.

4.  Resultado final: 
uma reparação 
incrivelmente rápida 
e incrivelmente 
forte.

4.  Perfure um orifício 
pequeno no mesmo 
local. Resultado 
final: uma reparação 
incrivelmente rápida 
e incrivelmente forte.

4. Preencha a fenda 
com o pó de reforço 
preto e aplique 
algumas gotas de 
cola.

6.  Resultado final: no 
carro.

3.  Resultado final da 
cobertura de carro 
estilo B. uma 
reparação incri- 

 velmente rápida e  
incrivelmente forte.

4.  Resultado final: 
No carro.
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MAGIC FIX
 upermocny
 trwały
 twardnieje w 7 sekund
 odporny na wysokie temperatury 
    do 160oC
 można go lakierować

ZAKLEJANIE/WYPEŁNIANIE OTWORÓW I SZCZELIN
Przygotowanie: Oczyścić powierzchnię z farby, kurzu, 
smaru i oleju oraz upewnić się, że dana powierzchnia jest 
czysta i sucha. Przetrzeć powierzchnię papierem ściernym, 
aby była szorstka. Założyć dołączoną rękawicę. Założyć 
ochronę oczu, np. gogle ochronne Colad (nr art. 5085).

Krok 1: Odciąć końcówkę pojemnika z proszkiem 
wzmacniającym Colad Magic Fix za pomocą noża. 
Odciąć końcówkę pojemnika z klejem.

Krok 2: Należy wybrać szary lub czarny proszek Colad 
Magic Fix w zależności od materiału oraz 
żądanego efektu. Nanieść maks. 2 mm 
proszku wzmacniającego Colad Magic 

Fix na warstwę kleju na naprawianej lub wypełnianej 
powierzchni (dziura/ pęknięcie). Upewnić się, że proszek 

wzmacniający Colad Magic Fix został naniesiony równomier-
nie. Należy użyć aplikatora, aby równomiernie rozprowadzić 
proszek, jeśli to konieczne. Jeśli spoina nie jest wystarczają-
co gruba, należy powtórzyć kroki 2 i 3.

Krok 3: Następnie nanieść klej Colad Magic Fix na warstwę 
proszku wzmacniającego Colad Magic Fix, aż 
proszek przestanie wchłaniać klej. Upewnić się, 
że końcówka pojemnika kleju Colad Magic Fix 

nie dotyka proszku Colad Magic Fix. Klej i proszek tworzą 
mocną, twardą spoinę w ciągu kilku sekund. Po 7 
sekundach można szlifować. 

Uwaga! Klej Colad Magic Fix w połączeniu z proszkiem 
wzmacniającym Colad Magic Fix Reinforcement wytwarzają 
ciepło i gazy; zachować ostrożność. Używać produktu w 
odpowiednio wentylowanym miejscu.

KLEJENIE
Przygotowanie: Oczyścić powierzchnię z farby, kurzu, 
smaru i oleju oraz upewnić się, że dana powierzchnia jest 
czysta i sucha. Przetrzeć powierzchnię papierem ściernym, 
aby była szorstka. Założyć dołączoną rękawicę. Założyć 
ochronę oczu, np. gogle ochronne Colad (nr art. 5085).

Krok 1: Nanieść niewielką warstwę kleju Colad Magic Fix na 
jedną z krawędzi, a następnie złączyć obydwie krawędzie i 
przytrzymać. Odczekać 7 sekund i gotowe!

UWAGA
Reakcja chemiczna wytworzona przez proszek wzmac-
niający Colad Magic Fix i klej Colad Magic Fix może 
spowodować oparzenia skóry. Unikać kontaktu produktu ze 
skórą i oczami oraz wdychania oparów. Używać produktu 
w odpowiednio wentylowanym miejscu. W przypadku 
sklejenia palców należy użyć rozpuszczalnika, np. acetonu, 
a następnie przemyć skórę wodą. W przypadku kontaktu 
z oczami natychmiast przepłukać wodą. Klej Colad Magic 
Fix i proszek wzmacniający nie działają na powierzchnie 
polietylenowe. 

Należy się zapoznać z instrukcją bezpieczeństwa. 

SKŁAD MAGIC FIX: 
Klej (A) 6 szt. 10 ml; proszek wzmacniający (B) czarny 2 
szt. 22 g i szary 1 szt. 22 g; czerwone sztyfty; 1 rękawica; 1 
aplikator; instrukcja obsługi.

Klej Magic Fix (A): 6 miesięcy po otwarciu.
Okres przechowywania kleju Magic Fix: 2 lata.

Magic Fix - Klej i proszek wypełniający
Art.no. 4325

1.  Ustawić złamany 
punkt mocowania 
w odpowiednim 
miejscu.

PUNKTY MOCOWANIA (zderzaki) OSŁONA SŁUPKA DRZWI COVER 

WYPEŁNIANIE I WIERCENIE

1.  Złamany uchwyt 
mocujący osłony 
słupka drzwi.

1. Wywiercony zbyt 
    szeroki otwór.

2.  Wypełnić przestrzeń 
pomiędzy zderza-
kiem a punktem 
mocowania czarnym 
proszkiem wzmac-
niającym.

2.  Wypełnić szczelinę 
czarnym proszkiem 
wzmacniającym i 
nałożyć kilka kropli 
kleju.

2.  Wypełnić szczelinę 
szarym proszkiem 
wzmacniającym. i 
nałożyć kilka kropli 
kleju.

3.  Nałożyć kilka kropli 
kleju na proszek 
wzmacniający. Klej 
i proszek tworzą 
mocną, twardą 
spoinę w ciągu kil-
ku sekund. W razie 
potrzeby spoinę 
można wyszlifować.

4.Efekt końcowy:  
 superszybka i  
 supermocna 
 spoina.

KLAMKA SAMOCHODOWA Z TWARDEGO PLASTIKU

PONOWNE WKRĘCANIE WKRĘTÓW

1.  Złamana klamka 
samochodowa. 

1. Złamany dyfuzor,  
 spojler na spodzie  
 tylnego zderzaka.

2.  Wypełnić szczelinę 
proszkiem wzmac-
niającym i nałożyć 
kilka kropli kleju.

2.  Śruba została na 
siłę wyciągnięta 
i oderwana od 
mocowania.

3. Wyszlifować na  
    gładko i 
    pomalować!

3. Wyszlifować.

3. Włożyć śrubę na  
    miejsce.

5.  Włożyć śrubę na 
miejsce. Efekt 
końcowy naprawy 
od wewnętrznej 
strony zderzaka.

4.Efekt końcowy:  
 superszybka i  
 supermocna 
 spoina.

4. Wywiercić mniejszy  
 otwór w tym samym 
 miejscu. Efekt koń-
 permocna spoina.

4.Wypełnić szczelinę  
 czarnym środkiem
  wzmacniającym i  
 nałożyć kilka kropli  
 kleju.

6.  Efekt końcowy: 
superszybka i 

    supermocna    
    spoina.

3.  Efekt końcowy 
na osłonie słupka 
drzwi: superszybka 
i supermocna 
spoina.

4.  Efekt końcowy: na 
samochodzie.
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