
Zestaw do naprawy opon w walizce (sznury 102
mm, szydło, aplikator, nóż, smar)

Zestaw do samodzielnej naprawy opon w poręcznej i praktycznej walizce stanowi rekomendowane

wyposażenie każdego samochodu i  zabezpieczenie dla kierowcy na wypadek przebicia opony w trasie,

które jest najczęstszą przyczyną uszkodzenia opony.

Za pomocą zestawu, który składa się z 50 szt. sznurów brązowych grubych o długości 10 cm,

aplikatora kleju, szydła do wprowadzania sznurów, noża do przycięcia sznurów oraz opakowania

smaru, możliwa jest samodzielna naprawa opony bezdętkowej, która została przebita

gwoździem. Sznury znajdujące się w zestawie służą do tymczasowej (doraźnej) naprawy przebić w

czole opony bez konieczności jej demontażu.

Sposób użycia

Po zlokalizowaniu miejsca uszkodzenia w oponie smarujemy klejem uszkodzenie przy użyciu

aplikatora. Następnie należy przeciągnąć sznur przy pomocy szydła i odciąć jego nadmiar.

Zastosowanie:
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Do naprawy bezdętkowych opon radialnych i diagonalnych.. Bezpośrednio po naprawie można

kontynuować jazdę, należy jednak pamiętać, że ten rodzaj naprawy jest rozwiązaniem doraźnym.

 

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

MINICOMBI lub wkład naprawczy zgodnie z obowiązującymi tabelami. Ze względów bezpieczeństwa

nie jest wskazane przeprowadzanie naprawy ścian bocznych z użyciem sznurów naprawczych.

Skład zestawu: 

szydło do przeciągania sznurów

nóż w osłownie

aplikator kleju

50 x sznur butylowy brązowy gruby

długości sznurów  105 mm 

klej do opon 12g

Wymiary opakowania    30 x 19 x 60 cm
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