STS TIRE SEAL - brugsanvisning:
STS TIRE SEAL er en væske som tætner luftfortrængninger mellem fælg og kanttråd, dårlig innerliner og
små stikskader.
Midlet må kun benyttes til langsomkørende køretøjer/anhængere så som: landbrugsdæk, implementdæk til
plæne og havepleje, golfvogne og ATV dæk.
Hvert pumpeslag giver 250 ml tætningsvæske.
På spanden findes skema som viser doseringsmængden på de forskellige hjulstørrelser.
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Pumpehul
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Ventilhul

VIGTIGT: Det sorte låg skal forblive på spanden under brug, ellers er systemet ikke tæt når man pumper.
Tire Seal skal omrøres/recirkuleres inden brug. Det skal gøres som almindelig omrørring hvor man tager låget af. Sæt låget på
igen, udskær hul til pumpen i midten af låget og et ventilhul som vist på billederne 1 og 2. Herefter påsættes håndpumpen så ventilen er over det tilskårede ventilhul, billede 3. Låget har tydelig markering af begge huller.
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Når låget med håndpumpen er rigtig placeret tilspændes det med side-skruerne billede 4. Herefter tilspændes pumpecylindren,
billede 5. Påfyldningsslangen monteres i pumpehandtaget, billede 6
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Kan pumpes i løse hjul eller når hjulet
sidder på køretøjet. Hjulet skal være
tomt for luft og ventilen uden kegle.
Hjulets ventil skal stå i stilling kl. 3 eller
kl. 9.
Find hjulstørrelsen på doseringstabellen på siden af Tire Seal spanden.
Hvert pumpeslag er 250ml

Påfyldningsslangens pumpenippen monteres på ventilen, billede 7. Pump nu 5-10
rolige pumpeslag, billede 8 og Tire Seal´en recirkuleres og blandes samtidig til brug.

Når den rette mængde er fyldt i hjulet,
pumpes det op til korrekt dæktryk.

Omrøring/recirkulering skal altid foretages inden brug, når Tire Seal har stået ubenyttet
i et stykke tid. Hvis pumpen ikke skal benyttes i længere tid, afmonteres den og tøres/
skylles med vand ren for Tire Seal. Når den er tør, påføres pumpestammen et tyndt lag
olie som beskyttelse.

Efter endt brug påsættes pumpeniplen igen på ventilen som billede 7 og
systemet er nu tæt og kan flyttes/transporteres sikkert.
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