
Mitä on Fly Luxe -kestokäsittelyaine?

Fly  Luxe  kestokäsittelyaine  on  biohajoava,  palamaton,  vesiliukoinen  ja  myrkytön  aine,  jonka  pääasiallinen

käyttötarkoitus on estää heliumin haihtuminen pois lateksi-ilmapalloista (kumipalloista).  Se levitetään lateksi-

ilmapallon sisään ja kuivuttuaan se muodostaa pallon sisäpintaan ohuen kalvon, joka ei läpäise heliumia juuri

lainkaan. Ohjeen mukaisesti käytettynä Fly Luxe lisää tavallisen ilmapallon lentoaikaa jopa 25-kertaisesti.Fly

Luxe on koostumukseltaan hyvin samantyyppistä kuin postimerkeissä tai lasten askartelussa käytettävät liimat. 

Tavallinen  30  cm  (11-12”)  ilmapallo  leijuu  kestokäsiteltynä  sopivissa  olosuhteissa  parhaimmillaan  jopa  yli

kuukauden, mutta olosuhteet (lämpötila, ilman kosteus, auringon valo) voivat vaikuttaa tähän lentoaikaan.
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Fly Luxen käyttö

1.  Kiinnitä  pumpun  pohjaan  sopivan  mittainen

jatkopala  (pumpun  mukana  toimitettavasta  letkusta

voit leikata saksilla sopivan mittaisen palan – sopiva

pituus 0.85 l  ja  2.5 l  pulloille  on 9.5 cm ja 4 litran

pulloon  sopiva  pala  on  15.5  cm).  470  ml  pulloon

jatkopalaa  ei  tarvita,  vaan  pullon  mukana  tuleva

pumppu on jo valmis käyttöön.

2.  Poista  korkki  pumpun  kärjestä.  Pumppu  avataan

ensimmäisellä  käyttökerralla  pitämällä  kiinni

kahdeksankulmaisesta  ulokkeesta  ja  kiertämällä  pumpun

päätä  vastapäivään,  kunnes  pumppu  ponnahtaa  jousen

voimasta  ylös.  Aseta  pumppu  kiinni  pulloon  kiertämällä.

Pumppaa  useita  kertoja,  kunnes  pumpusta  alkaa  tulla

käsittelyainetta. Alle kannattaa laittaa keräysastia!
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3.  Aseta  pumpun kaulan  ympärille  sopiva  klipsi  aiemman taulukon

mukaisesti. Tavalliselle 30 cm ilmapallolle käytetään punaista klipsiä

(kuten kuvassa).

4. Aseta ilmapallo pumpun nokkaan siten, että pumpun kärki

on  mahdollisimman  syvällä  ilmapallon  sisällä.  Tämä

ehkäisee  aineen  joutumista  ilmapallon  suulle,  käsiin  jne.

Paina pumppu pohjaan ja purista ilmapalloa vetäessäsi sen

pois  pumpun  nokasta,  jolloin  kestokäsittelyaine  ei  pääse

kulkeutumaan ilmapallon kaulaan. Aseta korkki tarvittaessa

takaisin  pulloon.  HUOM!  Fly  Luxe  kannattaa  säilyttää

huoneen lämpötilassa, jolloin sen käyttö on helpompaa. Aine

muuttuu jäykemmäksi viileämmissä olosuhteissa, jolloin sen

annostelu  on  hankalampaa.  Mikäli  aine  kuitenkin  on  liian

jäykkää, sitä voi lämmittää kevyesti esimerkiksi lämpimässä

vesiastiassa.
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5.  Hiero  ilmapalloa  muutaman  sekunnin  ajan,  kunnes

kestokäsittelyaine  on  levinnyt  ilmapallon  sisällä  joka

paikkaan.  Tässä  vaiheessa  kannattaa  pitää  kiinni

ilmapallon kaulasta siten, että se osoittaa ylöspäin, jolloin

kestokäsittelyaine  ei  pääse  valumaan  ulos  ilmapallosta,

mutta  ilma  pääsee  pallosta  ulos.  Helpointa  on,  jos

ilmapallo  asetetaan  kämmenelle  ja  hierotaan  sitä

muutamia kertoja toisella kädellä. Tämä jälkeen pallon voi

täyttää heliumilla tavalliseen tapaan – mieluiten kuitenkin

siten, että täyttösuutin osoittaa sivulle tai alas päin, jolloin

ilmapallon sisällä oleva nestemäinen kestokösittelyaine ei

pääse valumaan suuttimeen. Ilmapallon tulisi leijua normaalisti heti täytön jälkeen. Mikäli ilmapallo ei kuitenkaan

leiju heti täytön jälkeen, ainetta on pallon sisällä liikaa tai palloa ei ole täytetty tarpeeksi täyteen.

6. Anna kestokäsittelyaineen kuivua vähintään 2 tuntia huoneenlämmössä (ei muovipussissa, sillä tällöin aine ei

pääse kuivumaan kunnolla!). Kuivumisaikaan vaikuttaa lämpötila, ilmankosteus ja kestokäsittelyaineen määrä.

Kuivunut kestokäsittelyaine ei sotke, mutta märkänä se voi pallon räjähtäessä roiskua ympärilleen. Fly Luxe on

vesiliukoista  (myös  kuivuttuaan),  joten  vesipesun  kestävät  tuotteet  voi  puhdistaa  vedellä  ja  tarvittaessa

tavallisella pesuaineella. Kiiltävät pinnat (kuten lasi) on helpointa puhdistaa antamalla aineen kuivua ja irrottaa

kuivunut  Fly  Luxe  yhtenä  kappaleena.  Vaatteita  ja  muita  kangaspintoja  puhdistettaessa  kannattaa  käyttää

lämmintä vettä, mikäli mahdollista. Täysin kuivunut tahra kannattaa liottaa kuumassa vedessä muutaman tunnin

ajan,  jonka  jälkeen  se  lähtee  pois  huuhtelemalla  ja  tavallisella  pesulla.  Iholta  aine  pestään  pois  vedellä  ja

saippualla.  Jos Fly  Luxea joutuu silmiin,  se poistetaan huuhtelemalla  muutaman minuutin  ajan juoksevassa

vedessä. 
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Fly Luxen annostelu

Fly Luxe -pumpun mukana toimitetaan 3 annosteluklipsiä, joiden avulla saadaan helposti annosteltua kullekin

ilmapallokoolle sopiva määrä Hi Float -kestokäsittelyainetta. Klipsit ovat väriltään punainen, harmaa ja musta.

Klipsi  painetaan  pumpun  varteen,  jossa  se  rajoittaa  pumpun  liikettä  siten,  että  pohjaan  asti  painettuna

annostelijasta  saadaan  juuri  sopiva  määrä  kestokäsittelyainetta.  Pallokauppa  suosittelee,  että  käytät

kestokäsittelyainetta oheisen taulukon mukaisesti.

Fly Luxe -klipsi
Ilmapallon koko

30 cm / 12” 45 cm / 18” 60 cm / 24” 90 cm / 36”

punainen 1 painallus - - -

musta - 1 painallus - -

harmaa - - 1 painallus 2 painallusta

Ei klipsiä - - - 1 painallus

Fly Luxen riittoisuus

Kun  annostelet  Fly  Luxe  -kestokäsittelyainetta  ylläolevien  ohjeiden  mukaisesti,  yhdellä  pullolla  saadaan

käsiteltyä suunnilleen taulukon mukaiset määrät ilmapalloja.

Fly Luxe -pullon

koko

Ilmapallon koko

30 cm / 12” 45 cm / 18” 60 cm / 24” 90 cm / 36”

0.07 l 30 9 6 3

0.47 l 200 60 40 20

0.85 l 360 108 72 36

2.5 l 1060 320 212 106

4.0 l 1700 510 340 170
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Varoitus!

Fly Luxe on myrkytön, vedellä pois pestävä materiaali. Siitä huolimatta se on pidettävä lasten ulottumattomissa.

Turvallisuuden lisäämiseksi ja silmäkosketuksen välttämiseksi suosittelemme suojalasien käyttöä täytettäessä

Fly Luxe -käsiteltyjä ilmapalloja. Mikäli tuotetta kuitenkin joutuu silmiin, huuhtele vedellä useita minuutteja. Mikäli

ärsytysoireet jatkuvat, hakeudu lääkäriin. 
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