Karta techniczna BEAD SEALER wodny

2021/10/07

Bead Sealer wodny przeznaczony jest do uszczelniania stopki w oponach bezdętkowych. Po odparowaniu z
płynnej konsystencji tworzy się guma, która wypełnia wszelkie mikroszczeliny oraz drobne nierówności między
felgą a stopką opony. Dodatkowo zabezpiecza przed ewentualnym przesunięciem się opony względem felgi, co
może nastąpić w wyniku gwałtownego ruszania pojazdu, co generuje niewyważenia. Preparat również
sprawdza się przy uszczelnieniu zaworów bezdętkowych w feldze. Polecany do opon samochodów osobowych,
dostawczych i ciężarowych.
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Należy oczyścić stopkę opony i miejsce osadzenia na obręczy z kurzu, rdzy i innych
zanieczyszczeń. Sprawdzić czy stopka opony oraz obręcz nie są uszkodzone. Nanieść warstwę
preparatu na suchą stopkę opony oraz miejsce osadcze na obręczy. Nie czekając na
wyschnięcie preparatu zamontować oponę na feldze. Podczas pompowania uszczelniacz pod
naciskiem wypełnia ubytki, po ok. 15 min. następuje krzepnięcie i utwardzenie mieszanki i
koło jest gotowe do drogi.
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Uszczelniacz BEAD SEALER wodny przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu,
chroniąc przed działaniem promieni słonecznych i mrozem, źródłami zapłonu, ogniem.
Okres trwałości: 12 miesięcy.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni -Palenie
wzbronione./Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające rozładowaniu statycznemu./ W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Dalej płukać./Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem/. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego pojemnika na
odpady zgodnie z przepisami lokalnymi.

P.I.W. Delta Sp. z o.o. gwarantuje właściwą jakość produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w
karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż
warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może znacznie obniżyć jakość
produktu. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent
zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

