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Reifenmontierpaste schwarz
Descrição
Película de montagem semelhante à cera com componente especial de sabão. Adaptado à montagem
económica e adequada de pneus de veículos ligeiros
de passageiros, utilitários e motocicletas.

Características
- Mantém o talão do pneu maleável
- Combate a formação de ferrugem
- Impede que o pneu fique colado à jante
- Facilita a montagem/desmontagem
- Seca rapidamente
- Sem resíduos visíveis nos cantos dos pneus
- aplicação fácil
- muito rentável
- Boa capacidade de deslizamento
- Absolutamente compatível com a pele
- Adequado para pneus runflat
- Adequado para o sistema de controlo da pressão
dos pneus
- Pode-se aplicar nas mais recentes gerações de
pneus
- Não seca após abertura da embalagem, mesmo
durante um largo período de armazenamento
- biologicamente degradável
- isento de silicone
- Isento de VOC
- Isento de AOX

Utilização
Aplicar uma camada fina e uniforme com um pincel
ou esponja sobre o talão do pneu. Em pneus de veículos pesados e EM, aplicar também na base da jante e
o anel de assento do talão. O pneu desliza facilmente
sobre a jante sem danos. Assegura o encaixe tecnicamente perfeito do pneu na jante, o que é um pré-requisito para um balanceamento preciso e facilita a
posterior desmontagem. Respeitar as especificações
dos fabricantes de pneus!

Embalagens disponíveis
5 kg Balde plástico

21345
D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.

Dados técnicos
Base

DEG, Seife / DEG, soap

Côr / aspecto

schwarz / black

Densidade

~ 1 g/cm³

Valor ph

~8

Forma

cremig, fest / creamy,
solid

Ponto de inflamação

~ 240 °C

Solvência em água

löslich / soluble

Odor

schwach, geruchlos /
weak, odourless

Temperatura de processamento

-10 bis +50

Estabilidade na armazenagem

60 meses

Campos de utilização
Para a montagem de pneus de todas as combinações
comuns de roda/pneu. Adequado especialmente para
pneus runflat.
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