
Detaljerade anvisningar för 3D  Target Reparations

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN INNAN MATERIALET ANVÄNDS. ANVÄND EN DIGITALVÅG AV KVALITET
FÖR ATT KORREKT MÄTA KOMPONENTERNA. 

KEMIKALIER: Förvara och använd alltid materialet vid rumstemperatur. Det fungerar  bäst när det blandas och används 
vid 21 grader. 

MÅL: Målet måste vara torrt och ha rumstemperatur. 

SÄKERHET: Förvara materialet utom räckhåll för barn. Materialet får inte ätas eller drickas! Använd latexhandskar, 
skyddsglasögon och arbeta endast i väl ventilerat utrymme. Vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder när ni rör er 
runt elverktyg och / eller skärande verktyg. Vid bränning av poängzons ringar, gör det utomhus. Använd en fläkt för att 
se till att ni får frisk luft över arbetsytan. 

STÄDNING: Efter att skummet har härdat, kan den skrapas bort från många ytor (t.ex. golv, kakel etc.). Aceton fungerar
bra för att ta bort rester från blandningsanordningen och / eller bänkytor. 

FOAM: Ju varmare temperaturen är på skummaterial, mål, lufttemperatur, etc, ju mer kommer skummaterialet 
expandera. 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER PÅ SKUTBANAN: Skjut aldrig något nylagat 3D-mål eller andra nya mål med svaga pilbågar, 
barnbågar, trubbiga spetsar eller spetsar som inte är utformade för att tränga in i skummet! Pilarna kommer att studsa 
tillbaka mot skytten och kan orsaka allvarliga personskador! 

BRUKSANVISNING:

1. Gör en mall med poängringarna  för 8, 10, och 11 ring, med hjälp av genomskinlig plast. Börja med att markera 
mittpunkten på 11 ringen. 

 



2. Skär ut och ta bort allt lös originalmaterial med tigersåg eller liknande. Du behöver ha fast målmaterial runt den 
snart reparerade området. 

 

3. Börja med målet helt torr och allt material, (inklusive reparation skum och mål) vid rumstemperatur. Kontrollera att 
målet är helt torrt (använd fuktmätare) om du är osäker. 

 
4. Häfta fast tjock, klar plastduk över målets yttre yta. Om det behövs (för stora områden) använd kartong för att stärka
upp plasten, använd häftapparat eller tejp för att fästa kartongen. OBS: häftklamrarna kan inte sitta mer än 5 mm från 
kanten och inte glesare än 2,5 mm från varandra. Viktigt: lämna en öppning ”påfyllningshål” på ett ställe för att hälla i 
det blandade materialet, samt för att möjliggöra en ventil eller fly-port, för extra expanderande material. 



 
 5. Blanda och hälla i material: Kontrollera att målet, kemikalierna och mål är vid rumstemperatur. Dessutom bör målet 
vara torr. 

I - Blandningsbehållare / kärl:
Alla ska vara rena och torra, med platt botten. Runda kärl är lämpliga så länge du kan få plats med ditt 
blandningsverktyg  och dom kan stödja  vikten av mixen. Exempel på behållare: 
1. Färghink 
2. Yoghurt, glass eller popcorn behållare. 
3. För mindre mängder engångsglas. 

II - Skaka material (B) för att blanda upp pigment som ligger på botten (Materialet bör vara något bubblig när hälls i 
blandningsbehållaren). Nolla din våg med din behållare på. Vågen ska visa 0 gram innan du börjar hälla. Häll i den 
önskade mängden av (B) i blandningsbehållaren, det är viktigt att vågen visar vikten i gram. Räkna sedan ut totalvikt 
inklusive Härdare (A) genom att multiplicera material (B)s vikt i gram med 1,45. Resultatet blir önskad total vikt. 
Exempel 100 g av (B) x 1,45 = 145 totalt. Häll Härdare (A) i behållaren tills vågen visar 145 gram. 

III – Flytta behållare från vågen. Använd blandningsverktyget monterat en höghastighet elektrisk handborr (2500 rpm 
eller mer). Mixa blandningen i minst 30 sekunder (vid temperaturer över 25 grader C  blanda A & B för endast 20 
sekunder). Placera sedan blandaren i en öppen behållare av aceton och häll materialet i formen/målet. Använd en ren 
pinne för att tömma behållaren, gör det skyndsamt. 



Det är lämpligt att placera ”påfyllningshålet” på den högsta punkten av din reparation. Håll området plant för att 
maximera materialtäckning. 

När blandningen börjar bli varm kommer det att expandera snabbt. Du bör ha blandningen i målet innan reaktionen 
börjar. Kom ihåg att lämna en öppning i plast filmen . Efter påhällning låt målet vara. Målet bör inte flyttas. Tryck inte, 
flytta inte, sparka inte eller på något annat sett hantera det reparerade målet. Låt skummet härda under 6-12 timmar, 
helst över natten. 

 
IV - Om ni efter härdning har material som behöver trimmas bort  kan ni spara bitarna på en torr plats. Dessa spillbitar 
kan placeras i håligheten i en framtida reparation (återanvändas). 

V - Om den blandade mängden inte räcker till, vänta 30 minuter innan en andra sats hälls i målet.

VI - Låt målet  härda för 6-12 timmar innan du fortsätter till nästa steg. 

6. Ta bort  plast och alla häftklamrar. Klipp bort överflödigt skum med något verktyg som du tycker passar. En tandad 
kniv kommer att göra jobbet, men du kan använda andra skärverktyg. Använd skärverktygen med omsorg för att 
undvika personskador. Om det reparerade området behöver mer formning kan du använda någon typ av slipverktyg. 
Kom ihåg att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder vid användning av elverktyg. 



 

7. Poängringar: Hämta er mall, markera mitten av 11 ring. Följ  8 ringen och 10-11 om det behövs med en märkpenna. 
Du kan använda en "dremmel"  eller liknande elverktyg för att skära ringarna på plats eller så kan du bränna ringarna 
med hjälp av en lödkolv (minst 40W). 

Viktigt: Vid förbränning eller smältning av poängringar med lödkolv, måste du vara i ett väl ventilerat utrymme och 
har en fläkt över arbetsytan, röken som bildas är mycket farligt, jag kan inte understryka detta tillräckligt! 

Efter poängringarna är på plats, måla med en god kvalitets utomhus latex 100% akrylfärg. Låt målet torka i 2 dagar i 
rumstemperatur och börja skjuta


