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VIPAL   

`RT-3´ javítóelemek  

Felülvizsgálat: 03 

 
A TERMÉK BEMUTATÁSA 
 

A gumiból készült terméket különböző polimerek alapanyagából felépített 
vulkanizált rétegek és nem vulkanizált összekötő filmrétegek, teherbírást növelő elemek, 
valamint hálózatos szerkezetű, tapadást és védelmet növelő vegyi adalékanyagok 
alkotják. 

 
A kerek alakú elemek az alapon kék színű összekötő filmréteggel rendelkeznek, 

melyet fémesített poliészter réteg véd. A javítóelemek felületét átlátszó poliészter 
filmréteg védi. Kartonpapír dobozokban kerülnek kiszerelésre. 

 
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 
 

Az `RT-3´ javítóelem 3 mm mélységű károsodások hidegfelvitelű javítására 
szolgál olyan személy- vagy tehergépjárműveknél, melyek tömör gumiabronccsal 
rendelkeznek. 

 
Az alkalmazási eljárás mikéntje tekintetében kérjük, hogy a felhasználó 

tanulmányozza a `Légkamrák és gumiabroncsok javításának műszaki kézikönyvé́-t, 
vagy keresse fel a cég honlapját a www.vipal.com.br c. honlapon. 

 
 
KAPHATÓ TERMÉKEINK 
 
 

 
kódszám 

 
megnevezés 

 

méretek 
(mm) ±±±± 5 

a javítóelemek 
dobozonkénti száma  

351303 RT 3 ∅ 60 40 
 
 
RAKTÁROZÁSI UTASÍTÁS 
 

A nem vulkanizált gumitermékek, ragasztószalagok és oldószerek legkedvezőbb 
tárolási hőmérséklete +15 és +25 °C között ingadozik. Az ezek fölötti vagy alatti 
hőmérsékleti értékeket el kell kerülni (DIN 7716). 

 
Az `RT-3´ JAVÍTÓELEMEK hosszabb élettartama és épsége érdekében a 

javítóelemeket hűvös, fedett és jól szellőző térben kell tárolni, valamint védeni kell 
napfénytől, légnedvességtől és ózontermelő berendezések közelségétől. 
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A TERMÉK FELHASZNÁLHATÓSÁGI HATÁRIDEJE 
 

A termék felhasználhatósági határideje a gyártás időpontjától számított 24 hónap. 
 
 

FELHASZNÁLT HIVATKOZÁSOK 
 

a termék biztonsági leírása – FISPQ 15. szám; 
 
a L̀égkamrák és gumiabroncsok javításának műszaki kézikönyvé; 

 
 


