LASTİK TAMİR SPREYİ
ÜRÜN TANIMI

KULLANIM ŞEKLİ

Lastik Tamir Spreyi, patlak lastikleri değiştirmeye



Uygulamadan önce çalkalayınız.

gerek kalmadan kısa sürede tamir edip şişiren lastik



Subap deliği yukarıda olacak şekilde lastiği çevirin.

onarım

ürünüdür.. Otomobil, motosiklet, minibüs,

Lastiğin havasını tamamen boşaltın.Tüp üzerindeki

panelvan ve hafif ticari araçların tekerleklerinde

plastik hortumu

kullanımı uygundur. Tüm marka ve model otomobil ve

bitene

jant tiplerinde kullanılabilecek şekilde üretilmiştir.

kapağını takın. Hiç gecikmeden yola çıkın. Bu

kadar

subapa takın ve lastiğe ürün
sıkın.

Hortumu

çıkartıp

subap

şekilde ürün santrifüjleşir ve lastik içerisinde eşit

ÖZELLİKLERİ/FAYDALARI

şekilde dağılır ve tekerlek yürür hale gelir. En kısa
zamanda patlak tekerleğin tamir edilmesi tavsiye



Sökmeye gerek kalmadan patlamış lastiği anında

edilir.

tamir eder ve orta hızda aracın yol almasını sağlar.


Lastik ve tekerleğe zarar vermez.

TİPİK ÖZELLİKLER
Görünüş

Likit, süt beyaz

Koku

Kimyasal kokulu

Yoğunluk@20°C, g/cm3

1

Aerosol Gaz İçeriği

Propan, Bütan, İzobütan
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SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Yanıcı bir akışkan olduğu için ateşten ve kıvılcımdan uzak tutulmalıdır. Göz ile temas ettirilmemelidir. Temas halinde
bol su ile yıkanmalıdır. Ciltle temas ederse o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda
tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (MSDS)
başvurulmalıdır.
Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada
kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.
Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının
sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından
kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin
değiştirilme hakkı saklıdır.
Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

2/2

ROM.TBF.019/Rev.02/23.06.2015

