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TEKNISK DATABLAD

Safety Seal
DET ENESTE TÜV-GODKENDTE SLANGELØSE REPARATIONSSYSTEM

Automatisk hærdning som følge af friktionen på vej¨banen..

Intet behov for fyldere eller lim.

Tilpasser sig formen på hullet eller snittet.

Permanente reparationer op til 9 mm af dækkets slidbane.

Ideel løsning til stål-radialdæk.

Letanvendelig - tidsbesparende - afmontering behøves ikke.

Altid anvendelig - altid pålidelig.

Til brug på dæk fra biler, motorcykler, scootere, lastbiler og tungt materiel.

Anvendelse

• Sættet indeholder ikke skadelige eller miljømæssigt problematiske elementer. Følg venligst anvisningerne omhyggeligt. Foretag 
venligst en kontrol igen ca. 200 km efter reparationen.

• Find det præcise punkt for ødelæggelsen. Fjern årsagen til ødelæggelsen og bemærk i hvilken vinkel, den ødelæggende 
genstand har penetreret dækket.

• Hvis det er vanskeligt at bestemme vinklen, indsæt da blot nålen i hullet for at finde denne vinkel.
• Træk Safety Seal i nåleøjet indtil den er i midten af nålen.
• Før Safety Seal ned i hullet. Udøv et konstant tryk indtil håndtaget på nåleholderen når dækket. Bemærk: hvis du skal reparere et 

lille hul, anbefales det først at stikke nålen i for at klargøre hullet.
• Træk håndtaget lige ud. Skær overskydende materiale af. Fyld luft i dækket for at opnå det rigtige tryk. Dækket er nu klar til brug.

Produkt [SFS]

Karakteristika

Safety Seal er den eneste TÜV-godkendte reparationsmulighed til 
slangeløse dæk og selv til Run Flats og PAX. Den ideelle løsning til 
radialdæk.

Emballage

Safety Seal alder med træ håndtag 721000000

Safety Seal - ledning 10cm 700100000

Safety Seal - ledning 20cm 700200000

Safety Seal - nål + holder 702100000

Safety Seal - nål 17 cm 702300000

Safety Seal Lube 703002000

Tekniske info


