
Wkład naprawczy ARAMID 533, 110 x 205 mm,
REMA TIP TOP

Wkład radialny 531 ARAMID przeznaczony jest do naprawy radialnych opon ciężarowych zarówno w

czole, w barku jak i boku. Może być wykorzystywany do napraw opon w procesie bieżnikowania

metodą na zimno i na gorąco.

Główne zalety:

wydłużona żywotność naprawy,

duża elastyczność wkładu zapewniająca łatwe jego wbudowanie,

niska waga przekładająca się na minimalne niewyważanie koła,

zminimalizowanie wybrzuszenia w miejscu naprawy,

 idealne dopasowanie do kształtu opony.
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Wkłady radialne serii 500 przeznaczone są głównie do napraw opon ciężarowych o zmniejszonej

wysokości boku i posiadają jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny kształt i konstrukcję:

1.      Wkładkę z kordu tekstylnego zwiększającą powierzchnię przenoszącą obciążenia,

2.     Oryginalny kord stalowy używany do produkcji opon, 

3.     Trójstopniowe wkładki stabilizujące, zabezpieczające końcówki kordu stalowego wykonane ze

specjalnej mieszanki gumowej odpornej na zmęczenie,

4.     Zewnętrzną powłokę gazoszczelną likwidującą ubytki powietrza w miejscu naprawianym,

5.      Warstwę aktywną połączoną jednorodnie z wkładem naprawczym,

6.      Warstwę buforową pomiędzy pakietem kordu a warstwą aktywną wykonaną ze specjalnej

sprężystej gumy.

 

Stosować z klejem Special Cement BL (nr kat. 515-9303 - 515-9396).

 

Po zakończeniu naprawy w oponach bezdętkowych zaleca się użycie płynu uszczelniającego

InnerlinerSealer(nr kat. 515-9028 – 515-9011).

Dane techniczne

Wymiary: 110 x 205 mm

Ilość w opakowaniu: 10 szt.
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