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IMI TIRE SEAL - brugsanvisning:
IMI TIRE SEAL tætner op til 8 mm skades fortrængning indefra i dækket. 
Findes i 2 udgaver:
STS: Mindre traktor- landbrugs- park- og industridæk. 
OTR: Traktor- og EM dæk.  
Midlerne må kun benyttes til langsomtgående køretøjer Maks. 40 Km/t.  
Se korrekt doserings mængde på emballagen. Hvert pumpeslag giver ca. 250 ml tætningsvæske. 

VIGTIGT:  LÅGET SKAL FORBLIVE PÅ SPANDEN, ELLERS ER SYSTEMET IKKE TÆT UNDER PUMPNING.  

Tire Seal skal omrøres inden brug. Tag låget af og foretag grundig manuel omrøring. 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 til begge huller.

Placér låget korrekt og montér håndpumpen og tispænd med side-skruerne (Billede 4.) Herefter tilspændes pumpe cylinderen, 
(Billede 5) Påfyldningsslangen monteres på pumpehåndtaget. (Billede 6)

Påfyldnings slangens pumpenippel monteres på recirkulations ventilen (Billede 7). 
Pump nu 5-10 rolige pumpeslag. (Billede 8). Tire Seal recirkuleres herved og blandes 
til brug. Omrøring og recirkulation skal foretages før brug.

Såfremt pumpen ikke benyttes i længere tid, bør den afmonteres og skylles ren med 
vand. Aftør herefter med klud. Påfør evt. pumpestammen et tyndt lag olie, som 
forebyggende beskyttelse.

Kan pumpes i både løse hjul eller  
monterede hjul, såfremt køretøjet er 
løftet. Dækket skal være tomt for luft 
og ventilen uden kegle.

Ved fyldning skal hjulets ventil skal stå 
i position kl. 3 eller kl. 9.

Find fyldmængde i forhold til 
hjulstørrelsen i doserings tabellen på 
siden af emballagen.

Hvert pumpeslag giver ca. 250ml

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

Efter endt brug sættes pumpeniplen 
på recirkulations ventilen 
(Billede 7), herved holdes systemet 
tæt og transport sikret. 
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