
APLICAÇÕES

Todos os pneus com ou sem câmara de ar.

PRESTAÇÕES

Repara e enche os pneus de forma instantânea sem desmontagem nem ferramentas.

A base de látex: não deteriora nem o pneu nem a câmara de ar.

O aerossol do MOTUL TYRE REPAIR é sobrecomprimido e permite encher completamente todos os tipos de pneus. Para

os pneus com mais de 15" pode ser necessário um segundo aerossol.

Permite circular várias centenas de quilómetros antes de reparar definitivamente com os meios tradicionais.

Aerossol em alumínio resistente aos choques.

RECOMENDAÇÕES

- Posicionar a válvula do pneu para cima.

- Encher completamente o pneu.

- Agitar o MOTUL TYRE REPAIR com força.

- Em tempo frio, aquecê-lo nas mãos ou próximo do motor.

- Limpar a rosca da válvula.

- Aparafusar a ligação do MOTUL TYRE REPAIR na rosca.

- Retirar a tampa de proteção.

- Posicionar o aerossol com a cabeça para baixo.

- Premir o botão de pressão até que o pneu esteja completamente cheio.

- Circular imediatamente 10 a 20 km em velocidade moderada para permitir a boa distribuição do produto.

- Assim que possível, e nos dias seguintes, verificar a pressão do pneu e, se necessário, ajustar.

Pode circular várias centenas de quilómetros antes de reparar definitivamente e com tempo através dos meios tradicio-

nais.

P3 TYRE REPAIR

Repara e enche os pneus
Com ou sem câmara de ar
Aerossol

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvol-

vimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -

motul.com
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http://www.motul.com

