
Sznury brązowe grube 210 mm do szybkiej
tymczasowej naprawy przebić opon ciężarowych

Najczęstszą przyczyną uszkodzenia opony jest przebicie gwoździowe. Sznury brązowe o długości 20

cm są idealnym rozwiązaniem do szybkiej naprawy uszkodzonej opony, ponieważ taka naprawa nie

wymaga demontażu opony z felgi ani użycia specjalistycznych narzędzi. 

Sznur, którego grubość to aż 8mm, jest w stanie wypełnić przebicie po dużych  gwoździach i polecany

jest użytkownikom czterech kółek którzy cenią sobie samodzielność na drodze w czasie awarii.

Bezpośrednio po naprawie można kontynuować jazdę, należy jednak pamiętać, że ten rodzaj naprawy

jest rozwiązaniem doraźnym.

Polecany do stosowania zarówno w oponach osobowych jak i ciężarowych.

WAŻNE:  W celu wykonania pełnowartościowej naprawy opony  zaleca się zastosować np. kołek

MINICOMBI lub wkład naprawczy zgodnie z obowiązującymi tabelami.Ze względów bezpieczeństwa
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nie jest wskazane przeprowadzanie naprawy ścian bocznych z użyciem sznurów SEALFIX.

Dane techniczne

Długość: 210 mm

Ilość w opakowaniu: 25 szt.

grubość: ok 8 mm

Warunki przechowywanie: 24 miesiące w przypadku przechowywania w temperaturze 18°C  i

unikania bezpośredniego światła słonecznego bądź18 miesięcy w przypadku przechowywania w

temperaturach maks.27°C

Okres/czas przechowywania (przydatności): Sznury do naprawy należy przechowywać w miejscu

o maksymalnej temperaturze otoczenia wynoszącej 27°C i maksymalnej wilgotności 75%.

Wszystkie materiały powinny być przechowywane w czystym, suchym miejscu i należy

zapobiegać zanieczyszczeniu powierzchni.
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