KATA LO G OV É

LISTY

AGIP TYRE REPAIR FORMULA
Přípravek určený k nouzové opravě a nahuštění pneumatik. Pomocí tohoto přípravku je možné okamžitě
opravit a nahustit všechny druhy prasklých pneumatik, které jsou nebo nejsou vybaveny dušemi.

JAKOSTNÍ PARAMETRY
TYRE REPAIR FORMULA
Skupenství

Sprej

Barva

Bílá

Vůně

Čpavková

Hustota při 20 °C (sprej)
Rozpustnost ve vodě

0,757

ASTM D 1500
A.I.A. 43.010

Nerozpustný

pH (polotovar)

11

Bod vzplanutí

-104 °C (pohonná hmota - propan)

ASTM D 1287

Teplota samovznícení

+ 420 °C

Vnitřní tlak při 20 °C

5,5 bar

DIN

A.I.A. 43.030

51794

Vnitřní tlak při 50 °C

8,6 bar

A.I.A. 43.030

POUŽITÍ
Přípravek určený k nouzové opravě a nahuštění pneumatik. Pomocí tohoto přípravku je možné okamžitě
opravit a nahustit všechny druhy prasklých pneumatik, které jsou nebo nejsou vybaveny dušemi. Není
vhodný k opravám velkých trhlin a otvorů. Obsah jedné nádoby je určen k jedné opravě standardní
pneumatiky vozidla.

NÁVOD K POUŽITÍ
Odstraňte, pokud to je možné, předmět, který způsobil trhlinu. Je důležité, aby byla pneumatika s ventilkem
umístěna svisle. Z pneumatiky vypusťte vzduch. Důkladně protřepejte nádobku s přípravkem. V zimních
obdobích se doporučuje nádobku zahřát rukama. Přišroubujte koncovou část spojky k ventilku pneumatiky.
Při stlačování dávkovače udržujte nádobu ve svislé poloze. Dosáhnete-li potřebného tlaku, spojku demontujte a s vozidlem opatrně odjeďte. Po ujetí několika kilometrů zkontrolujte nahuštění pneumatik, a pokud
je to možné, vyměňte plyn za stlačený vzduch. V následujících dnech tlak pneumatik překontrolujte .

UPOZORNĚNÍ
Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C. Po upotřebení
neprorážejte ani nespalujte. Nestříkejte do ohně nebo na rozžhavená tělesa. Vyvarujte se kontaktu s očima
a přímého vdechnutí přípravku. Udržujte mimo dosah dětí. Skladujte a používejte v dobře větraných
místnostech. Pozor na akumulaci elektrostatických nábojů. Chraňte před tepelnými zdroji. Nekuřte.
Nevdechujte aerosoly. Používejte a uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od otevřeného plamene. Aplikujte
pouze přiměřené množství přípravku. Používejte výhradně k těm účelům, ke kterým je určen.
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