
Tyre Fitting Gel Easy Straw
Geel, mis muudab rehvide paigaldamise kiireks ja lihtsaks.

T/N Toode Kogus Pakend

86745 Tyre Fitting Gel Easy Straw White translucent 500 ml Aerosool

Kasutamine

Saab kasutada erinevat tüüpi velgede ja rehvide koostamisel ja demonteerimisel.

Omadused & eelised

• Tõhusad libisemisomadused võimaldavad hõlpsamini
paigaldada ebatavalisi rehve, nagu näiteks lamedad, 
madala profiiliga või ülikõrge jõudlusega rehvid –
hõlbustab keeruliste rehvide vahetust

• Ei jäta läikivaid plekke: ei jäta pärast pealekandmist
rehvidele rasvajääke – rehvid ja veljed ei vaja
puhastamist peale paigaldamist

• Kasutatav igat tüüpi sõidukite (jalgrattad, mootorrattad, 
põllumajandus jne) rehvide ja velgede jaoks

• KENT Easy Straw otsik võimaldab täpset pritsimist
rehvidele - pole üleliigset kulu

• Ei kogu mustust ega baktereid nagu tavapärased
rehvimäärde ämbrid – puhas toode puhtamaks tööks

• Ei vaja määrdepintslit - vähem tööriistu ja aja kokkuhoid
• Toode ei kuiva ka pikaajalisel seismisel - stabiilne

kvaliteet, kuni aerosool on tühi ja tootejäätmeid pole

Kasutusjuhend

1. Enne kasutamist loksutada.
2. Avage otsik ja pihustage velje ja rehvi vahele.
3. Pihustage ühtlaselt rehvile (laiem pihustamisraadius kui otsik on all asendis).
4. Eemaldage või paigaldage rehv.

Lisainformatsioon

Vihejd & Nõuanded
This product is absolutely necessary for sport bicycles tyres inflated with very high pressure resulting in tyre
strongly stuck on rim. See toode on hädavajalik täispumbatud sportjalgrataste rehvidele, mis on väga kõrge
rohu tõtt veljegedele tugevasti kinni jäänud.



Tehniline teave

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu
ees Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju
eest (sealhulgas

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Kooslus: Keskmise viskoossusega geel

Värvus: Valge poolläbipaistev

Lõhn: Alkohool

Säilivusaeg (kuud): 24 

Tollilõivu kood: 34039900

VOC: 512 g/l

Tükke ühiku kohta: 1

Kasutamistemperatuur (min.): 0 °C

Kasutamistemperatuur (max.): 35 °C

Temperatuuriline vastupidavus (max.):  50 °C

Temperatuuriline vastupidavus (min.):   0 °C
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