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Consumenten gamma

TYRE FIX

Product specificaties

Bandendichtingsmiddel
Wynn’s TYRE FIX is een tijdelijk reparatieproduct
ontwikkeld om de wagen naar huis/ garage te brengen
voor herstelling.

Eigenschappen
✓ Herstelt en pompt beschadigde banden op.
✓ Kan de band herstellen zonder het wiel te verwijderen.
✓ Geen gereedschap vereist.
Toepassingen
✓ Voor alle bandentypes van personenwagens.
Gebruiksaanwijzing
✓ Goed schudden vóór gebruik.
✓ Verwijder de stofkap van de band en verbind het buisje met het luchtventiel.
✓ Spuitbus blijven indrukken totdat deze volledig geleegd is.
✓ Rijd, indien mogelijk onmiddellijk naar uw woning of naar een garage.
✓ De snelheid van 65 km/u niet overschrijden. Dit is geen permanente herstelling,
banden dienen te worden geïnspecteerd door een professionele technicus en worden
gerepareerd of vervangen.
✓ Rijd gedurende 20 minuten langzaam zodat het schuim het lek in de band kan vinden
en kan afdichten.
✓ Te gebruiken tot 1 jaar na productie.
Verpakking
PN 11979 – 12x400 ml aerosol– EN/FR/DE/NL/IT
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De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons
onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij
wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische
ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.
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Voorzorgen

Product specificaties

Spuitbus niet in het zonlicht bewaren en bewaren onder de 50°C.
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