
Autó-, teherautó- és motorbicikli 
abroncsok felszereléséhez

Jó síkosító képesség
• Kis erőkifejtés és minimális idő szük-

séges
• Alacsony anyagfelhasználás
• A gép kevésbé kopik
• Kíméletes a gumiabroncshoz és az 

abroncsperemhez
• Jobb centrírozás

Fekete színű paszta
Nem láthatók fehér színű maradványok 
az abroncs szélén

Rövid száradási idő
• Az erőteljes kötés az abroncs és a 

felni között már röviddel a száradás 
után létrejön

•  Kevesebb reklamáció és a későbbi-
ekben kevesebb költség a reklamáci-
ókból eredő kompenzációk miatt

Gumi- és felni ápolás
• A gumit lágyan tartja, ezáltal biz-

tosítja a tartós tömítést a felni és az 
abroncsperem között

• Megakadályozza a rozsda kialaku-
lását (korróziógátló)

• Megakadályozza, hogy az abroncs a 
felnire tapadjon

Semleges kémhatású
• Nem támadja meg sem a gumit, sem 

a felnit
• Kíméletes a bőrhöz és környezetbarát

Felhasználható defekttűrő 
gumiabroncshoz
Az abroncsok legújabb generációihoz is 
használható

Felhasználható abroncsnyomást 
figyelő rendszerhez (TPMS)

Nem káros az egészségre

Káros oldószerektől mentes

Lágyan tartja az abroncspe-
remet, így az a téli/nyári tárolás 
alatt használatra kész

Szilikonmentes

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes fel-
használás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülmé-
nyekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes 
ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen fele-
lősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rög-
zített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát válla-
lunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Cikkszám 0890 122 1 0890 124 1
Alkatr. menny. 1 1
Űrtartalomhoz tartozó tömeg 5 kg 5 kg
Szín Fehér/átlátszó Fekete
Tárolhatóság a gyártástól 
számítva 12 hónap 24 hónap

Alkalmazási terület
Használható defekttűrő gumi-
abroncshoz
Az abroncsok legújabb generációihoz is 
használható

Útmutató
Leszerelés
• A megfelelő szétválasztó szerkezet 

használatával távolítsa el az abron-
csot

• Egy kefe vagy szivacs segítségével 
vigye fel a szerelőpasztát az abron-
csperemre és a felni peremére

ABRONCSSZERELŐ PASZTA
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Felszerelés
• Mielőtt felszereli az új gumiabron-

csokat, a keréktárcsát meg kell tisz-
títani a régi szerelőpasztától a felni-
perem körüli tömítőfelületen. Ehhez 
féktisztítónk használatát javasoljuk. 
Drótkefével távolítsa el a rozsdát. 
Ezzel még jobban érvényesülnek a 
Würth szerelőpaszta előnyei.

• Vigyen fel ezután egy vékony réteget 
az abroncsperemre és a keréktárcsa 
peremére, és a megfelelő beren-
dezés, valamint a hozzá tartozó esz-
közök segítségével illessze az abron-
csokat a felnire. A gumiabroncsok 
pontos felszerelése a kerekek egyen-
letes járásának az előfeltétele.


