
Εγχειρίδιο επισκευής ελαστικών
Υποχρεωτικά στάδια

1●Επιθεωρήστε το ελαστικό στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέρος του
για να βεβαιωθείτε για την ζημιά που προκλήθηκε από το διαμπερές τραύμα.

Περίπτωση επισκευής ελαστικού πρέπει να επιθεωρείται σχολαστικά



Σημαδεύουμε με κιμωλία εσωτερικά και εξωτερικά το σημείο επισκευής



Αφαιρούμε το αντικείμενο από το ελαστικό



Σημαδεύουμε με κιμωλία την περιοχή που θα ρασπάρουμε το ελαστικό



Ο αεροτροχός που χρησιμοποιούμε για το ρασπάρισμα των ελαστικών η μέγιστη
ταχύτητα περιστροφής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2500 r.p.m



To σπείρωμα (GRIT) από το τροχάκι πρέπει να ανάλογο με το ελαστικό που θα τριφτεί.
Συνιστάτε στα επιβατικά 60 GRIT και στα φορτηγά 36 GRIT



Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ρασπαρίσματος του ελαστικού
απομακρύνουμε με σκούπα τα ρινίσματα.



Για την πλήρη αποστείρωση του ελαστικού από υπολείμματα σιλικόνης,
σκόνης και μικροσωματίδιων ψεκάζουμε με LIQUID BUFFER



Καθαρίζουμε με την ράσπα το σημείο που ψεκάσαμε LIQIUD BUFFER τα υπολείμματα
της σιλικόνης και άλλων ξένων σωμάτων που επικολλούνται στο ελαστικό



Ξεκινώντας από το κέντρο αλείφουμε ομοιόμορμα την κόλλα BL TIP TOP στο
σημείο όπου ρασπάραμε το ελαστικό.

Ο χρόνος για το στέγνωμα της κόλλας είναι 3-6 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.
Το στέγνωμα της κόλλας εξαρτάτε από της καιρικές συνθήκες.



Τοποθετούμε το μπάλωμα στο σημείο εφαρμογής.
Ποτέ δεν αγγίζουμε την χημική πλευρά του μπαλώματος με το χέρι.



Με το ρολάκι επικόλλησης ξεκινάμε από την μέση και προς την εξωτερική
πλευρά και πρεσάρουμε το μπάλωμα.
Αφαιρούμε υποχρεωτικά την ζελατίνη.



Εφαρμόζουμε στεγανωτικό INERLINER SEALER στο μέρος του ελαστικού που ρασπάραμε
για να αποφύγουμε τυχόν διαρροές αέρα από τον αεροθάλαμο του ελαστικού.

Το INERLINER SEALER αποκαθιστά το πάχος της στεγανοποιητικής μεμβράνης του
ελαστικού που αφαιρέθηκε κατά το ρασπάρισμα.



Όχι αεροτροχό με περιστροφή περισσότερο από 2500r.p.m
Το ελαστικό κατά το ρασπάρισμα του δεν πρέπει να καπνίζει η να θερμαίνετε.

Όταν ο αεροτροχός είναι με πολλές στροφές ο χειριστής δεν έχει τον έλεγχο του
ρασπαρίσματος.



Επιλογή κατάλληλης πέτρας ρασπαρίσματος ελαστικού.



Η καθαριότητα στο τραύμα του ελαστικού είναι σημαντικό στοιχείο
για την επιτυχία της επισκευής.

Όποιο ξένο σώμα επεμβαίνει ανάμεσα στο ελαστικό, το μπάλωμα και την κόλλα
αποτρέπει την χημική αντίδραση αυτών.



Προσοχή στην σωστή τοποθέτηση του μπαλώματος
Σε περίπτωση εγκλωβισμού αέρα ανάμεσα στο ελαστικό και το μπάλωμα θα

έχουμε αποτυχία της επισκευής και αποκόλληση.


