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ČERNÁ PASTA PRO MONTÁŽ PNEUMATIK 
Reifenmontierpaste schwarz 

POPIS Voskovitý montážní prostředek s obsahem speciálních mýdlových složek. Je při-
způsobený k ekonomické a odborné montáži osobních, nákladních a motocyklo-
vých pneumatik. 

VLASTNOSTI - udržuje patku pneumatiky pružnou 
 - působí proti tvorbě rzi 
 - zabraňuje přilepení pneumatiky na ráfek 

- usnadňuje montáž/demontáž pneumatiky 
- rychleschnoucí 
- jednoduché použití 
- velmi úsporná 
- dobré kluzné vlastnosti 
- absolutně snášenlivá s pokožkou 
- vhodná pro pneumatiky typu RunFlat 
- vhodná pro systémy kontroly tlaku v pneumatice (RDKS) 
- použitelná s nejnovějšími generacemi pneumatik 
- biologicky odbouratelná 
- bez obsahu silikonu 
- bez obsahu rozpouštědel (VOC) 
- bez obsahu adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) 

TECHNICKÁ DATA Báze : DEG, mýdlo 
Barva / vzhled : černá 
Hustota : ~ 1,0  g/cm3 

 Hodnota pH  : ~ 8,0 
 Forma  : krémová, pevná 
 Bod vzplanutí  : ~ 240  °C 
 Rozpustnost ve vodě : rozpustná 
 Zápach : slabý, bez zápachu 
 Skladovatelnost : 60 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ  Pro montáž pneumatik všech běžných kombinací kol a pneumatik. Speciálně 
vhodná pro pneumatiky typu RunFlat. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Pomocí štětce nebo houby nanést slabou a rovnoměrnou vrstvu pasty na patku 
pneumatiky. U nákladních vozidel nebo zemních pneumatik EM (Earth Mover Tire 
Molds) nanést pastu na lůžko patky v ráfku i na boční prstence. Pneumatika potom 
může na ráfku snadněji a bez poškození klouzat. Zaručuje technicky dokonalé 
usazení pneumatiky na ráfku, což je předpoklad pro přesné vyvážení, a rovněž 
usnadňuje její pozdější demontáž. Je třeba dodržovat předpisy výrobců pneuma-
tik! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 kg plastové vědro Obj. č. 21345 D-GB-I-E-P 
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