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Fix it pro pennan – Bruksanvisning  
Denna bruksanvisning går igenom den nödvändiga information kring hur du använder din Fit it Pro penna för att laga 
små lack skador på bilen. För att komma direkt till produkten besök https://gemmas.se/shop/fix-it-pro-lackpenna-
729p.html 

 
Viktig fakta  

 Du ska alltid applicera Fix it Pro när din bil står i skugga alternativt inomhus eftersom att lacken trokar fort i 
direkt solljus 

 Du ska endast använda Fix it Pro när temperaturen är över 10 grader 

 Sätt på hatten efter varje gång du har använt Fix it Pro för att inte riskera att den torkar ut 

 Pennan är luktfri  

 Fix it Pro är giftfri men barn ska inte använda den.  

 Kommer lacken i kontakt med hud ska du skölja med vatten  

 Får du lack i ögonen skölj med vatten i MINST 15 minuter 

 Råkar du lack i munnen skölj med vatten och uppsök läkare 

 Lacken ska alltid appliceras utomhus eller inomhushus, dock krävs det god ventilation  
 
Hur använder man Fix it pro pennan?  

1. Se till att göra skadeområdet grundligt rent. Nagellacksrengörning eller handsprit kan användas som sista 
steg för att vara säker på att ytan är avfettad ordentligt. 
  

2. Skaka Fix it Pro pennan ordentligt med hatten på under några minuter innan du börjar utföra reparationerna 
 

3. Ta av hatten från lackpennan och pressa tussen mot en yta exempelvis ett paper som ligger på ett bord. Gör 
detta ca 40-50 gånger eller till att spetsen är helt fuktig. Observera att pennan i även i detta läge inte ska 
utsättas för direkt solljus samt att du ska lyfta upp pennan efter varje tryck.  

 
4. När spetsen är fuktig, tillför lack ovan på det skadade området. Kom ihåg att arbeta snabbt för lacken trokar 

fort och även denna procedur ska ske i skuggan eller inomhus.  
 

5. Torka bort överflödig lack med lite hushållspapper eller en trasa.  
 

6. Lacken har härdat efter ca 24-48 timmar  
 

7. Upplever du att efter första behandlingen att repan är för djup så lacken inte blev jämn kan du utföra hela 
proceduren en gång till från steg 1  

 
8. När du är nöjd med lagningen kan du med fördel polera bilen och vaxa den.  

 

Har du frågor eller funderingar gällande din Upplever du problem med pennorna eller om du har frågor? Kontakta oss 
på info@gemmas.se så ska vi hjälpa dig vidare! 
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