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A TERMÉK BEMUTATÁSA
A gumiból készült terméket különböző polimerek alapanyagából felépített
vulkanizált rétegek, teherbírást növelő elemek, valamint hálózatos szerkezetű, a
védelmet növelő vegyi adalékanyagok alkotják.
A kék színű, korong alaprajzolatú és szárral ellátott elemek a talpnál egy nem
vulkanizált összekötő filmréteggel rendelkeznek. A gombák szárának végén sárgarézből
készült pálcácska található, mely a gomba felhasználását segíti. A gombák műanyag
tokba vannak csomagolva, majd ezek a tokok hullámrétegelt kartondobozban kerülnek
kiszerelésre.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Az MC javítógombák 3, 6, 8 és 10 mm mélységű sérülések javítására szolgálnak
tömör gumiabronccsal rendelkező járműveknél. A szár és a korong alakú talp egyszerre
kettős feladatot lát el: a szár bedugaszolja, a talp pedig lezárja a szöglyuksérült
gumiabroncs felületét.
Az alkalmazási eljárás mikéntje tekintetében kérjük, hogy a felhasználó
tanulmányozza a Légkamrák és gumiabroncsok javításának műszaki kézikönyvé-t,
vagy keresse fel a cég honlapját a www.vipal.com.br c. honlapon.

KAPHATÓ TERMÉKEINK

méretek
(mm)
kódszám

megnevezés

351423
351426
351428
351430*

refil MC 3
refil MC 6
refil MC 8
refil MC 10

talp
± 2 mm
∅ 23
∅ 50
∅ 50
∅ 80

szár
± 0,5 mm
3,5
6,5
8,5
11,0

db/doboz
50
40
20
18

* Ha a károsodás meghaladja a 8 mm mélységet, akkor néhány ország törvénye nem engedélyezi a
javítást az MC 10 típusú gombával. Ilyen többek között a braziliai törvény is. Ezért fontos, hogy a
felhasználó ismerje saját országának ide vonatkozó törvényeit/rendeleteit.
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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 kerülni kell (DIN 7716).
A gombákat hosszabb élettartamuk és épségük érdekében hűvös, fedett,
jól szellőző helyiségben kell tárolni, védeni kell napfénytől, párától és ózontermelő
berendezések közelségétől.

A TERMÉK FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK IDEJE
A termék felhasználhatóságának ideje a gyártástól számított 24 hónap.

FELHASZNÁLT HIVATKOZÁSOK
a termék biztonsági leírása – FISPQ 15. szám,
Légkamrák és gumiabroncsok javításának műszaki kézikönyve.
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