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Vysoká kĺzavosť.

Výhody:
● Minimálne nároky na silu a čas, 

perfektná montáž.
● Menšia spotreba materiálu.
● Nižšie opotrebovanie strojov.
● Šetrenie pneumatík a ráfov (diskov).
● Lepšie vycentrovanie pneumatiky 

na ráfe (disku).

Čierna farba.

Výhody:
● Žiadne viditeľné biele zvyšky 

na okrajoch pneumatík.

Krátka doba vysýchania.

Výhody:
● Vzduchotesný kontakt pneumatiky 

s ráfom (diskom) okamžite po montáži.
● Menej reklamácií a nižšie náklady 

za prípadné dodatočné vyvažovanie
kolies.

Ošetruje pneumatiku i ráf (disk).

Výhody:
● Gumu pneumatiky udržuje vláčnu 

a zaručuje trvanlivý tesniaci účinok
medzi ráfom (diskom) a pätkou plášťa.

● Znižuje vytváranie korózie 
(protikorózne účinky).

● Zabraňuje prilepeniu plášťa na ráf 
(disk).

Neutrálne pH.

Výhody:
● Žiaden agresívny účinok na gumu 

a ráf (disk).
● Znášanlivá s pokožkou rúk.
● Nezaťažuje životné prostredie.

Vhodná pre pneumatiky Run-flat.

Výhody:
● Použiteľná na pneumatiky najnovších

generácií.

Fyziologicky neškodná.

Bez obsahu škodlivých rozpúšťadiel.

Pätku plášťa v lete i v zime udržuje 
vláčnu a prevádzkovo spoľahlivú.

Bez obsahu silikónu.
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Použitie:
Nanášanie štetcom alebo špongiou.

Demontáž:
Z pneumatiky pomocou vhodného zariadenia
vypustite stlačený vzduch. Na golier ráfu
(disku) a pätku plášťa štetcom alebo špongiou
naneste trochu montážnej pasty.

Montáž:
Pred montážou nového plášťa z goliera ráfu 
(disku) odstráňte zbytky starej prilepenej gu-
my a montážnych prostriedkov. Odporúčame
použiť Čistič bŕzd (obj.č. 890 108 7). Prípad-
nú hrdzu z ráfu (disku) odstráňte drôtenou
kefou. Tak sa môžu v plnej miere prejaviť
prednosti montážnej pasty. Potom na pätku
plášťa a golier ráfu (disku) naneste tenkú
vrstvu montážnej pasty na pneumatiky a plášť
pomocou montážneho zariadenia a prísluš-
ných nástrojov nasaďte na ráf (disk).
Dodržanie správneho postupu montáže 
je základným predpokladom plynulého 
a hladkého chodu pneumatiky počas jazdy.

Konzistencia pastová, krémová, 
pevná

Hodnota pH 5,5 - 6,0
Teplota pri práci -15°C až +40°C
Bod vzplanutia > 100°C
Hustota pri +20°C 1,04 g/cm3

Skladovateľnosť 24 mesiacov

Technické parametre:

Pena na pneumatiky,
obj.č. 890 121

Možné kombinácie materiálov:
• guma / oceľ,
• guma / zliatiny ľahkých kovov,
• guma / plast.
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Uvedené údaje sú iba odporúčania, vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností. 
Pred samotnou aplikáciou odporúčame vhodnosť prostriedku vopred vyskúšať.

Štetec pre montážnu pastu 
na pneumatiky
• Dĺžka: 28 cm.
• Zahnutý tvar.
Obj.č. 693 080 0 Bal./ks: 1

Montážna pasta na pneumatiky
Na montáž pneumatík osobných a nákladných vozidiel 
a motocyklov.

Farba Obsah Obj.č. Bal./ks
biela/priehľadná 5 kg 890 122 1 1
čierna 5 kg 890 124 1 1




