TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

GUMOLEP
je speciální sprej na bázi gumy pro rychlé a nouzové
opravy bezdušových pneumatik. Demontáž pneumatiky
není pro opravu nutná. Lze aplikovat na defekty
pneumatik s otvory o velikosti až 5 mm. Sprej je určen
pro osobní auta, dodávky nebo vozíky. Zároveň je
vhodný proti pomalému úniku vzduchu.

NÁVOD K POUŽITÍ
GUMOLEP před použitím důkladně protřepejte. Pokud to je možn é, odstraňte příčinu defektu (např. hřebík apod.).
Z pneumatiky zcela vypusťe vzduch a našroubujte adaptér. Nádobu držte dnem vzhůru a celý obsah vyprázdněte
do pneumatiky stiskem trysky na nádobce. Po vyprázdnění odpojte adaptér od pneumatiky. Sprej dohustí pneumatiku
na cca 1,5 atm - dle rozměru pneumatiky. Následně jeďte přibližn ě 10 km rychlostí maximálně 50 km/h, kdy dojde
k rovnoměrnému rozprostření látky a utěsnění veškerých defektů. Je-li k dispozici mobilní kompresor, dohustěte
pneumatiku na požadovaný tlak. Není-li k dispozici, dohustěte pneumatiku na nejbližším možném místě. Nouzově
opravenou pneumatiku nechte opravit co nejdříve v odborném servisu a uveďte, že jste ji opravili tímto způsobem. Sprej
nelze použít při větším poškození pneumatiky, bočním průrazu, utržení ventilku nebo je-li pneumatika oddělena
od disku.
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SKLADOVÉ ČÍSLO

500 ml sprej

203 120

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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