
 

 

 
CARAMBA tesnilo za pnevmatike 
 
 
 
Področje uporabe: 
CARAMBA tesnilo za pnevmatike je razpršilo za pomoč na cesti, namenjeno hitremu popravilu 
majhnih luknjic ali puščanja na tekalni površini pnevmatike. 
 
Opis in lastnosti: 
CARAMBA tesnilo za pnevmatike 
• hitro in zanesljivo zapira luknje in netesnost na tekalni površini pnevmatik avtomobilskih 

koles, ki so se poškodovale med gumi defektom; 
• ponovno napolni defektno avtomobilsko pnevmatiko in omogoči nadaljevanje vožnje do 

prve najbližje avto-servisne delavnice; 
• je enostavno in čisto za uporabo; demontaža defektne avtomobilske pnevmatike ni 

potrebna; 
• je primerno za vse tipe pnevmatik z ali brez zračnice, kot npr. pri kolesih, motornih 

kolesih, osebnih avtomobilih, avtodomih in pri dostavnih vozilih. 
 

Uporaba: 
Če je mogoče, odstranite vzrok defekta (tujke, kot so vijaki, žeblji, majhni kamni itd.) in zrak 
popolnoma izpustite iz avtomobilske pnevmatike. Ni primerno za luknje s premerom > 5 mm. 
Ventil pnevmatike obrnite tako, da sega na polovično višino platišča. Dozo pred uporabo 
dobro pretresite. Pri nizkih zunanjih temperaturah (pod 5°C) dozo na hitro ogrejte z rokami 
ali na toplem zraku, ki piha iz grelnega ventilatorja. Nato na očiščeni ventil privijte 
povezovalni kos in privzdignite zaščitni pokrov nad pršilno glavo. Dozo držite navpično 
navzgor in vsebino doze s pritiskanjem na pršilno glavo napolnite v pnevmatiko. Nato se 
takoj z zmerno hitrostjo (max. 45 km/h) odpeljite naprej, da se lahko material za zatesnitev 
pnevmatike enakomerno porazdeli po notranji strani tekalne površine. Če je mogoče, 
pnevmatiko napolnite do delovnega tlaka. Avtomobilsko pnevmatiko kolikor je le možno 
hitro v najbližji avto-servisni delavnici zamenjajte z novo pnevmatiko. 

 
Pozor: 

• CARAMBA tesnila za pnevmatike ne uporabljajte, če so pnevmatike raztrgane, če je 
plašč pnevmatike ob strani  poškodovan ali če je avtomobilska pnevmatika zdrsnila iz 
platišča! 

• Ne uporabljajte pri avtomobilskih pnevmatikah z nadzorom tlaka zraka! 
• CARAMBA tesnilo za pnevmatike vsebuje močno mešanico topila, ki lahko razjeda lak 

in plastiko. 
• Uporabite samo pri originalnem 2-K lakiranju! 
• S CARAMBA tesnilom za pnevmatike napolnjene avtomobilske pnevmatike v avto-

servisni delavnici ni dovoljeno le popraviti in ponovno namestiti, temveč jo je 
potrebno zamenjati! 

 



 

 
Tehnični podatki: 
Videz:  rumenkasta, bistra raztopina 
Vonj: značilen, po topilih 
Gostota pri 20°C:  0,79 g/ml 

 
 

Opozorilo: 
Prosimo, upoštevajte tudi opozorila, zapisana  na etiketi embalaže ter na varnostnem listu. 
V tem dokumentu zapisani podatki so rezultat naših spoznanj in pričakovanj. Ustrezajo 
našemu najboljšemu vedenju in so namenjeni svetovanju našim kupcem. Potrebno je 
upoštevati zaščitene pravice tretjih. Informacije v nobenem primeru ne nadomeščajo 
predhodnih preizkusov. 
 
 
 
 


