
Tyre Fitting Gel Easy Straw - Sprej za montažo pnevmatik

Gel za hitro in enostavno montažo pnevmatik.

Koda naziv Oznaka Količina Pakiranje

86745 Tyre Fitting Gel Easy Straw White translucent TFG         500 ml Razpršilo

Uporaba

Lahko se uporablja za montažo in demontažo vseh vrst platišč in pnevmatik.

Značilnosti in prednosti

• Visoke in učinkovite lastnosti drsenja omogočajo lažjo

montažo neobičajnih pnevmatik, kot so pnevmatike run-flat,

nizko profilne ali »ultra-visoko zmogljive« pnevmatike – ni

strahu pred zapletenimi pnevmatikami, ki jih je treba zamenjati

• Brez svetlečih madežev: po nanosu ne pušča maščobe na

strani pnevmatike – po namestitvi ni treba čistiti pnevmatik in

platišč

• Uporabno za pnevmatike in platišča vseh vrst vozil (kolesa,

motorna kolesa, vozila za uporabo v kmetijstvu, itd.) – izjemno

priročno za vse, ki menjajo pnevmatike: izdelek, ki ga morate

imeti v delavnici

• KENT Easy Straw nastavek omogoča natančno pršenje na

rob pnevmatike – brez nečistoč, brez odpadkov

• Brez umazanije ali bakterijske kontaminacije v tradicionalni

posodi za mazanje pnevmatik – čistejši izdelek in čisto delo

• Hitra hlapljivost materiala – brez zdrsa platišča po pnevmatiki,

ko je nameščena

• Ščetka ni potrebna – manj orodja in prihranek časa

• Brez zasušene maščobe, ko je izdelek odprt dlje časa –

stabilna kakovost, dokler razpršilo ni prazno, manj odpadkov

Navodila za uporabo

1. Pred uporabo pločevinko dobro pretresite.

2. Pred demontažo raztegnite slamico in napršite med platiščem in pnevmatiko.

3. Enakomerno razpršite na robove pnevmatik (široko razpršite s slamico navzdol).

4. Odstranite ali namestite pnevmatiko.

Dodatna informacija

Namigi in nasveti

Ta izdelek je nujno potreben za pnevmatike športnih koles, ki so napolnjene z zelo visokim 

pritiskom, zaradi česar se pnevmatika močno zagozdi na platišču.



Tehnične informacije

Splošne informacije:

Oblika: Gel srednje viskoznosti

Barva: Prosojna bela

Vonj: Alkoholen

Rok uporabnosti : 24 mesecev

Tarifna številka: 3403 99 00

VOC: 512 g/l

Kosov na enoto: 1

Temperatura nanašanja (min): 0º C 

Temperatura nanašanja (max): 35º C 

Temperaturna obstojnost (max): 50º C 

Temperaturna obstojnost (min): 0º C 

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT

(Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda

nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije

se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in

zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost,

kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati

nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo

uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si


