- Jó síkosító képesség.
Előnye:
• Minimális erőszükséglet és időigény a
szereléshez.
• Kisebb kopás a gépen.
• Kíméli az abroncsot és a felni hornyát.
• Könnyebb centrírozás.

Abroncsszerelő paszta
Szgk., tgk., és motorkerékpár
abroncsok szereléséhez

- Fekete:
Előnye:
• Nem látszódik a szerelőpaszta nyoma a
gumi peremén.
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- Rövid száradási idő.
Előnye:
• Erős kapcsolat az abroncs és a felni között
már röviddel a száradás után.
• Csökkenti az esetleges reklamációk és garanciális utómunkák számát.
- Gumi és felniápolás.
Előnye:
• Lágyan tartja a gumit, ezzel biztosítja a tartós
tömítettséget a felni és az abroncs között.
• Megakadályozza a korróziót.
• Gátolja a felni és a gumi összeragadását.
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- Semleges pH értékű.
Előnye:
• Nem támadja meg sem az abroncsot, sem a
felnit.
• Bőr és környezetbarát.
Tartalom
5 kg

Ecset az abroncsszerelő
pasztához
• Hossz: 28 cm.
• Hajlított kivitel.
• Stabil, kompakt kivitel.
Cikkszám 0693 080 0 Cse./db 1

Műszaki adatok
pH-érték
Felhasználási hőmérséklet
Lobbanáspont
Sűrűség 20°C-on
Raktározhatóság
Lehetséges anyagkombinációk

∼8
-15°C-tól +40°C-ig
> 100°C
1,04 g/cm3
24 hónap
Gumi/acél
Gumi/könnyűfém
Gumi/műanyag

Szín
fehér/átlátszó
fekete

Cikkszám
0890 122 1
0890 124 1

Cse./db
1

Felhasználás:
Felhordás ecsettel vagy szivaccsal.
Leszerelés:
Megfelelő kerékszerelő gép segítségével
távolítsa el a gumit a felniről.
Hordjon fel ecset vagy szivacs segítségével egy kevés szerelőpasztát a felni
hornyára, és a gumi peremére.
Szerelés:
Felszerelése előtt tisztítsa meg a felnit, és
az abroncsot a régi szerelőpaszta
maradékától. Ehhez a Würth Féktisztítót
(0890 108 7) ajánljuk.
Az esetleges rozsdát drótkefével távolítsa
el. Ezáltal a Würth Szerelőpaszta hatása
még jobban érvényesül. Ezután kenje fel
vékonyan a pasztát az abroncs peremére
és a felni hornyára, majd a megfelelő
berendezés segítségével szerelje fel az
abroncsot a felnire. Az abroncs szakszerű
felszerelése a nyugodt futás elengedhetetlen feltétele.

Ezek az adatok ajánlások, melyek saját tapasztalatainkon alapulnak. Használat előtt végezzen próbát! További adatokat a
biztonságtechnikai adatlapon talál.

P 07 0020

- Alkalmas defektmentes gumikhoz.
Előnye:
• Alkalmazható az új gumigenerációk-nál.
- Nincs egészségkárosító hatása.
- Mentes a károsító oldószerektől.
- A gumi peremét a nyári/téli raktározás idején is
lágyan tartja.
- Szilikonmentes.

!

Gumifelújító hab
Cikkszám: 0890 121

