
BEAD SEALER

BietetdieAbdichtung des Reifen-
wulstes an der Berührungsstelle
mit der Felge inden schlauchlo-
senReifen.
Besonders empfehlenswert für
alteoder abgenutzte Felgen mit
Spuren von Korrosion oder mit
Mikroschäden.Es kann auch ver-
wendetwerden,um dasschlauch-
lose Ventilinder Felge abzudich-
ten.VerpackungmitPinsel.

Reinigen Sie die Wulst und den
SitzaufderFelge vom Staub,Rost
und anderen Verunreinigungen.
Prüfen Sie, ob die Reifenwülste
und Felgen nichtbeschädigtsind.
Tragen Sie das Präparat auf die
trockenen Reifenwülste und die
Montagesitze auf der Felge auf.
Ohne zu warten,bisdas Präparat
ausgetrocknetist,bringen Sieden
ReifenaufdieFelgean.

GEBRAUCHSANLEITUNG

BEAD SEALER

Provides a bead toe sealing at
the pointofcontactwith the rim
in the tubeless tires.Especially
recommended forold or worn
rims with traces ofcorrosion or
micro damages.The sealantcan
alsobe used tosealthe tubeless
valveintherim.
Packagewithabrush.

Clean the bead toes and places
ofsettingon the rim from dust,
rust and other contaminants.
Check ifthebead toes and rims
are not damaged. Apply a dry
filmof sealant on the bead toe
and place ofsetting on the rim.
Do not wait until drying the
sealantbutimmediately putthe
tireontherim.

METHODOFUSE

BEAD SEALER

Zapewnia uszczelnienie stopki
opony w miejscu styku z felgą
woponachbezdętkowych.
Szczególnie zalecany do starych
lub zużytychfelgze śladamiko-
rozjilubmikro uszkodzeń.Moż-
na równieżstosować douszczel-
niania zaw oru bezdętkow ego
wfeldze.
Opakowaniezpędzlem.

Należy oczyścić stopki opony i
miejsce osadzenia na obręczy
zkurzu,rdzyiinnych zanieczysz-
czeń.Sprawdzić czystopkiopony
oraz obręcz nie są uszkodzone.
Nanieść warstwę preparatu na
suche stopkiopon oraz miejsce
osadczenaobręczy.Nieczekając
na wyschnięcie preparatu za-
montowaćoponęnaobręczy.

SPOSÓBUŻYCIA

945ml

Okres trwałości:2 lata
Data produkcji:naopakowaniu

U S Z C Z E L N I A C Z
D O F E L G

B E A D
S E A L E R

W W W . D E L T A - D O L S K . P L

NIEBEZPIECZEŃSTWO

DANGER

GEFAHR

Wysoce łatwopalna cieczipary /Połknięcieidostanie sięprzez drogioddechowe może
grozićśmiercią/Powoduje podrażnienieskóry /Może wywoływać uczuciesennościlub
zawroty głowy /Działatoksyczniena organizmy wodne,powodując długotrwałe skutki.
Zawiera węglowodory, C6 - C7, n-alkany, izoalkany,cykliczne, n-heksan, <5% /
Przechowywaćzdalaodźródełciepła/iskrzenia/otwartegoognia/gorącychpowierzchni.
/ Palenie wzbronione. / Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające rozładowaniu
statycznemu./Unikać wdychania gazu /mgły /par /rozpylonejcieczy./W PRZYPADKU
POŁKNIĘCIA:Natychmiastskontaktować sięzOŚRODKIEM ZATRUĆ lublekarzem./NIE
wywoływać wymiotów./ Zawartość oraz pojemnik należyskładować w miejscudo tego
przeznaczonym lub/ipoddać utylizacjizpomocą właściwejfirmy recyklingowejzgodnie z
lokalnymiprzepisamiprawa.

Highlyflammableliquidandvapour/Maybefatalifswallowedandentersairways/Causes
skin irritation/May cause drowsiness or dizziness/Toxic toaquatic lifewithlong lasting
effects.Containshydrocarbons,C6-C7,n-alkanes,isoalkanes,cyclic,n-hexane,<5%.
Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces.– No smoking / Take
precautionarymeasures againststaticdischarge /Avoid breathinggas /mist/vapours /
spray/IFSWALLOWED:ImmediatelycallaPOISONCENTERordoctor/physician/DoNOT
inducevomiting/Disposeofcontents/containertoinaccordancewithlocalregulations.

Flüssigkeitund Dampfleichtentzündbar /Kann beiVerschlucken und Eindringen indie
Atemwege tödlichsein/VerursachtHautreizungen/Kann SchläfrigkeitundBenommen-
heitverursachen/SchädlichfürWasserorganismen,mitlangfristigerWirkung.
Von Hitze,heißen Oberflächen,Funken,offenen Flammen sowie anderen Zündquelle-
narten fernhalten.Nichtrauchen / Vorsichtsmaßnahmen gegen statischeEntladungen
treffen/EinatmenvonGas /Nebel/Dampf/Aerosolvermeiden /BEIVERSCHLUCKEN:
SofortGIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen /Kein Erbrechen herbeiführen/
Inhalt/Behältergemäßlokalen/regionalen/nationalen/internationalenVorschriftender
Entsorungzuführen.EnthältKohlenwasserstoffe,C6-C7,n-Alkane,Isoalkane, zyklische,
n-Hexan,<5%.
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