Arbejdsinstruktion
Arbejdsinstruktion for anvendelsen af TIP TOP reparationsmaterialer. Denne instruktion samt de
udleverede miljødatablade danner grundlag for udarbejdelse af en arbejdspladsbrugsanvisning, APV m.m.

Reparation af dæk:
(Vulkaniseringsmaterialer)
1

Konstatér skadens størrelse, placering samt dækkets hastighedsindex og find på TIP TOP skadestabellen
hvilket TIP TOP reparationsmateriale, der skal anvendes til den pågældende skadestørrelse.

2

Rengør reparationsområdet indvendigt i dækket med TIP TOP Liquid Buffer og skrab rent eller aftør.

3

Med en TIP TOP rival i boremaskinen opfræses en skadekanal i dækket. Først indefra og udefter, dernæst
udefra og indefter. Anvend beskyttelsesbriller.

4

Dækindersiden opraspes forsigtigt på det område TIP TOP reparationsmaterialet overlapper.

5

Tryk TIP TOP Special Cement fra tuben ud gennem skadekanalen og indsmør derefter med pensel dækindersiden med TIP TOP Special Cement skruelåg med integreret pensel.

6

Når TIP TOP Special Cementen er ”nappetør” trykkes igen TIP TOP Special Cement ind i skadekanalen og
gummistammen trækkes igennem dækket. Skær med en kniv den overskydende del af gummistammen i plan
med dækindersiden. Indsmør igen dækindersiden med TIP TOP Special Cement. Når cementen er ”nappetør”
påføres en TIP TOP dæklap, som rulles kraftigt med en håndrulle fra midten og udefter.

7

Ved anvendelse af kombineret TIP TOP reparationsmateriale, udføres punkt 5 og 6 i samme operation.
Indsmøring nr. 2 på dækindersiden kan så undlades.

8

Til slut indsmøres dæklappens kanter og det tilstødende område med TIP TOP Innerliner Sealer.

9

Montér dækket. Pump op og afskær den overskydende del af gummistammen udvendig på dækket.

10

Ved anvendelse af TIP TOP kombineret reparationsmateriale kan dækket omgående tages i brug.
KØR STRAKS. Ved anvendelse af andre TIP TOP reparationsmaterialer er koldvulkaniseringen afsluttet efter
24 timer ved >= 18° C, hvorefter dækket kan tages i brug.

Reparation af slanger:
Skaden afrundes og der vælges en slangelap ca. 10 mm større. Området afrenses med TIP TOP Liquid Buffer,
hvorefter området indsmøres med TIP TOP Vulkaniseringsvæske (skruelåg med integreret pensel). Når Vulkaniseringsvæsken lige netop er “nappetør” centreres lappen over skaden og pårulles kraftigt med håndrulle.

Montering af dæk:

(Monteringspasta, Bead sealer)
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Dækkets rengjorte kanttrådsområde påføres med børste TIP TOP monteringspasta eller TIP TOP Bead Sealer
umiddelbart inden dækket monteres.

