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SPRAY PENTRU REPARAREA ANVELOPELOR 

Cod produs: 855525 

 

Instrucţiuni de utilizare 

 

Repară anvelopele fără a schimba pneurile. 

Etanşează rapid găurile. 

Umflă din nou pneurile. 

Compatibil cu orice tip de anvelope. 

 

 

Spray-ul etanşează găurile din pneuri şi le umflă din nou. Compatibil cu orice tip de 

anvelope.  

Instrucţiuni: 

1. Curăţaţi, pe cât se poate, suprafaţa de rulaj a pneurilor de orice fel de obiect străin 

(ex. cuie). Dezumflaţi pneurile complet. Ventilul trebuie să ajungă la nivelul a 

jumătate din geanta roţii.  

2. Dacă temperatura este mai mică de 5°C încălziţi tubul spray-ul între mâini. 

Scuturaţi-l cu putere.  

3. Fixaţi piesa de îmbinare pe ventilul roţii, ce a fost curăţat în prealabil. 

4. Ţineţi spray-ul în poziţie verticală, îndepărtaţi plăcuţele de siguranţă şi apăsaţi cu 

putere capul spray-ului până ce pneurile sunt pompate. Imediat după aceea puneţi 

maşina în mişcare la viteză mică (10-15 km/h) în aşa fel încât produsul să se poate 

distribui în mod uniform. Verificaţi presiunea din cauciucuri cât mai repede 

posibil şi treceţi pe la un atelier service pentru a schimba cauciucurile dacă este 

nevoie.  

 

Nu folosiţi produsul dacă camera este spartă, pneurile au alunecat de pe geanta roţii sau 

anvelopele sunt sfâşiate.  

 

Atenţie: recipientul este sub presiune. 
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 Protejaţi tubul spray-ului de contact direct cu razele de soare sau temperaturi de peste 

+50°C. 

 Nu deschideţi şi nu aruncaţi în foc spray-ul după folosire. 

 Nu pulverizaţi în direcţia flăcărilor sau a obiectelor incandescente. Ţineţi spray-ul la 

distanţă de surse inflamabile. 

 Nu fumaţi în timpul utilizării. 

 Ţineţi produsul departe de mâinile copiilor. 

 Depozitaţi produsul într-un spaţiu răcoros. 

 Nu lăsaţi ca produsul să ajungă în canalizare; evacuaţi produsul conform normelor în 

vigoare. 

 Măsuri de precauţie contra încărcărilor electrostatice. 

 Pentru stingere folosiţi nisip, bioxid de carbon sau substanţe pulverizatoare; nu folosiţi 

apă. 

 În caz de înghiţire mergeţi imediat la medic. 

 Nu folosiţi produsul decât în spaţii bine aerisite; dacă ventilaţia nu este suficientă 

există pericolul de explozie.  

 

Atenţie! Produs extrem de inflamabil! 




