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KARTA PRODUKTU 

WKŁADY NAPRAWCZE M-RCF 

SERII 400 

Nazwa produktu   Wkłady naprawcze M-RCF, serii 400 

Dostępne rozmiary z 

numerami produktu 

512-3100 M-RCF 410 Wkład naprawczy 

512-3200 M-RCF 420 Wkład naprawczy 

512-3210 M-RCF 420+ Wkład naprawczy 

512-3240 M-RCF 424 Wkład naprawczy 

512-3250 M-RCF 425+ Wkład naprawczy 

512-3270 M-RCF 426 Wkład naprawczy 

512-3400 M-RCF 440 Wkład naprawczy 

512-3410 M-RCF 440+ Wkład naprawczy 

512-3420 M-RCF 442 Wkład naprawczy 

512-3430 M-RCF 442+ Wkład naprawczy 

Obszary zastosowania - W przypadku długotrwałej naprawy opon radialnych, zgodnie z 

obowiązującym tabelą zastosowania 

- Przeznaczone do wulkanizacji w temperaturze między 95 - 160 ° C  

   (203 - 320 ° F) 

- do opon dętkowych i bezdętkowych 

Instrukcje bezpieczeństwa - Nie mogą być stosowane do opon diagonalnych 

- Nie mogą być stosowane w wulkanizacji na gorąco bez docisku 

mechanicznego 

- Nie mogą być stosowane do wulkanizacji na zimno 

- Wkłady naprawcze RCF nie są zatwierdzone do naprawy opon jednośladów 

- Należy ocenić maksymalny stopień uszkodzenia po obrobieniu uszkodzenia 

i dobrać wymagany wkład naprawczy RCF przy użyciu bieżącej tabeli doboru 

Instrukcje obsługi - Klejone powierzchnie muszą być zawsze czyste 

- Nie należy instalować wkładu w strefie barkowej lub w środku ściany 

bocznej 

- Podgrzać wkład na płycie grzewczej w ciągu 7 - 10 minut 

- Zdjąć ok. 25% folii ochronnej z wkładu, począwszy od środka i umieścić 

wkład naprawczy na oszorstkowanej powierzchni wewnątrz opony 

- Mocno docisnąć wkład naprawczy od środka na zewnątrz, stosując wąską 

rolkę, stopniowo usuwając pozostałą warstwę ochronną 

- krawędzie wkładu oraz oszorstkowaną powierzchnię posmarować 

preparatem Innerliner Sealer  

Czas oczekiwania przed 

użyciem  

Pozostaw naprawy do całkowitego ostygnięcia przed użyciem 
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Temperatura wulkanizacji  Między 95 - 160 ° C (203 - 320 ° F) 

Okres przydatności  12 miesięcy 

Warunki przechowywania  20 ± 5°C (68 ± 5°C) DIN 7716, przechowywać w suchym i ciemnym miejscu 

Zalety produktu - Brak czasu schnięcia lub czasu oczekiwania w procesie naprawy 

- Brak rozpuszczalników 

- Doskonała przyczepność do opon mimo braku płynu wulkanizacyjnego 

- Przeznaczone do systemów wulkanizacji na gorąco z wewnętrznym 

ciśnieniem mechanicznym 

- Szczególnie przydatne do operacji bieżnikowania, gdzie występują długie 

okresy pomiędzy naprawą i chłodzeniem (maksymalnie 14 dni) 

- Wzmocnienie wykonane ze sztucznego jedwabiu, dostosowane do 

właściwości dynamicznych opony 

- Nieprzepuszczalność gazu dopasowana do opony 

- Ochrona krawędzi kordu dzięki specjalnej konstrukcji  

- Opatentowana technologia 

 

 

Inny 

   

 

W przypadku użycia alternatywnych urządzeń grzewczych, wymagane jest 

badanie i zatwierdzenie przez REMA TIP TOP GmbH  

 

Produkt nie zawiera rozpuszczalników. Alternatywnie, produkty na bazie rozpuszczalników mogą być 

używane. 

Powyższe informacje są oparte na szeroko zakrojonych badaniach i zapewniają wielkości zalecane. 

REMA TIP TOP GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, w szczególności jeżeli zapewniają 

one wzmocnienie techniczne i nie modyfikują znacząco produktu. Wszelkie roszczenia  z tytułu rękojmi 

są wyłączone w przypadku nieznacznych odchyleń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


