
INSTRUCTIES VOOR HET REPAREREN VAN EEN MATRAS 
Lees alle instructies helemaal door voordat u een matras probeert te repareren.

Een video met reparatie-instructies en alle informatie over onze garantie en erkende reparatiecentra vindt u op thermarest.com/ServiceCenter

Wat u nodig heeft om uw Therm-a-Rest®-matras te repareren
	 	 Reparatieset
	 	 Markeerstift, pen of tape om het lek te markeren
	 	 Schaar of ander snijgereedschap

Repareren van grote gaten en scheuren
1.  Zoek de beschadiging.

2.  Snijd de pleister in een ronde vorm die ongeveer 2,5 cm groter is dan het beschadigde gebied.

3.  Centreer de pleister boven het beschadigde gebied.

4.  Markeer op de matras de omtrek van de pleister lichtjes met een balpen.

5.  Breng de lijm aan op het beschadigde gebied.

6.  Werk met het tuitje van de tube de lijm in de stofvezels, tot aan de markering.

7.  Breng de pleister aan, zodanig dat deze het van lijm voorziene gebied geheel bedekt.

8.  Leg het lege sluitstrip-zakje op de pleister.

9.  Plaats een pan met vlakke bodem (of een ander vlak voorwerp) op de pleister en giet, indien nodig, een beetje water in de pan voor extra gewicht.

10. Laat de matras 22 uur onaangeroerd liggen.

11. Sluit het ventiel en de matras is weer klaar voor gebruik.

Repareren van kleine gaten
1.  Zoek het lek:

  a. Blaas de matras met de mond zo stevig mogelijk op.

  b. Vouw de matras in tweeën om de luchtdruk te verhogen.

  c. Dompel de matras onder in water of wrijf zeepwater over het oppervlak.

  d. Als u kleine luchtbellen ziet ontsnappen, hebt u de plaats van het lek gevonden.

2.  Markeer het gat.

3.  Droog de matras.

4.  Open het ventiel.

5.  Werk een druppel lijm in het gat totdat de plaats donker van kleur wordt.

6.  Laat de lijm uitharden totdat deze droog aanvoelt (2 uur).

7.  De matras is nu klaar voor gebruik.
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