
Tyre Fix - 1 

 

 

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgia 
Puh: +32 3 766 60 20 – Faksi: +32 3 778 16 56 – Sähköposti: mail@wynns.eu – Verkkosivut: www.wynns;eu  

Tässä esiteltyjen tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöä koskevat tiedot esitetään totuudenmukaisesti, ja ne perustuvat tutkimustyöhömme ja käytännön 
kokemuksiimme.  Käyttömahdollisuuksien monimuotoisuuden vuoksi tässä ei ole mahdollista mainita kaikkia yksityiskohtia, emmekä kanna tästä 

mahdollisesti aiheutuvia vastuita tai velvoitteita.  Kun teknisen kehityksen myötä julkaistaan uusi versio, edellä esitetyt tiedot eivät ole enää voimassa. 

Tuotenumero 43001 - Viimeisin päivitys: 21.8.2006 
 

 

 

Tu
ot

et
ie

do
t 

 
 

 
Kuluttajatuotteet 

Tyre Fix 
 

Wynn's Tyre Fix on paineistettuun suihkepulloon pakattu 
lateksipohjainen tuote puhjenneiden renkaiden 
korjaamiseen ja täyttämiseen. 

 
 

 Korjaa puhjenneet renkaat välittömästi ilman vanteen irrottamista (korkeintaan 6 mm 
leveät reiät sisärenkaattomissa renkaissa ja 3 mm leveät reiät sisärenkaallisissa 
renkaissa). 

 Täyttää renkaan (1,5‒2,5 baarin paineeseen asti), jolloin ajoa voi jatkaa välittömästi 
maltillisella nopeudella. 

 Ei vahingoita renkaita tai vanteita. 
 Lateksi jäätyy matalissa lämpötiloissa, mutta palaa lämmitettäessä alkuperäiseen 

olomuotoonsa. 
 Voidaan käyttää vain pienten renkaan ajopinnassa olevien reikien korjaamiseen. 

 

 
 

 Autoille, moottoripyörille, asuntovaunuille ja peräkärryille. 
 Sisärenkaattomille tai sisärenkaallisille renkaille.  

 

 
 
Tiheys 15 °C:ssa : 0,711 g/cm³ 
Leimahduspiste : <0 °C 
Ponnekaasu : butaani/propaani  
VOC-pitoisuus : ± 50 paino-% 
 

 
 
 Ravista pakkaus huolellisesti ennen käyttöä. 
 Ihanteellinen käsittelylämpötila on 15‒25 °C. 
 Etsi puhkeamisen aiheuttaja ja poista se. 

Ominaisuudet 

Käyttö 

Tekniset tiedot 

Ohjeet 
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 Käännä rengasta kunnes ilmaventtiili on ylhäällä. 
 Tyhjennä rengas täysin. 
 Kierrä suihkepakkauksen liitin renkaan venttiiliin. 
 Käännä pakkaus ylösalaisin ja ruiskuta sen koko sisältö renkaaseen. 
 Aja noin 10 kilometriä enintään 50 km/h:n nopeudella, jotta tuote leviää tasaisesti 

renkaan sisälle. 
 Päästä ponnekaasua renkaaseen ja palauta renkaan paine. 
 Rengas kannattaa korjauttaa mahdollisimman pian. Ilmoita rengashuollolle selkeästi 

ennen korjausta, että tätä tuotetta on käytetty. 
 

 
 
Tuotenumero 43001 – 24 x 300 ml – EN/FR/DE/RU/CS/EL/NL 
 

 
 
Älä altista suihkepakkausta ikkunan läpi paistaville auringonsäteille, sillä tämä voi nostaa 
tuotteen lämpötilan yli 85 °C:seen. 
 
Moottoripyörällä kuljetettaessa kiedo suihkepakkaus kankaaseen ja sulje se huolellisesti 
tavaralaukkuun. 
 
Asfaltittomilla teillä ajettaessa pakkaus tulee olla huolellisesti kiinnitettynä ja suojattuna, jotta 
tärähdykset eivät vahingoita sen metalliseiniä. 
 
Tuote jäätyy pakkasessa, mutta palaa alkuperäiseen olomuotoonsa lämmitettäessä. 
 
Renkaan täyttäminen pakkasella voi olla ongelmallista. 
 
Korjaaminen ei ole mahdollista jos sisärengas on haljennut tai rengas on pyörähtänyt pois 
vanteelta. 
 
 

 

 

Pakkaus 

Varotoimet 
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