
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ Μinicombi



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



2. Σημαδέψτε με κιμωλία σε σχήμα σταυρού στο εσωτερικό και εξωτερικό μέρος του
ελαστικού.



Αφαιρούμε το αντικείμενο από το ελαστικό



Επιλέγουμε την κατάλληλη κοπτική αρίδα καρβιδίου.



10. Επιλέγουμε κοπτική αρίδα στη διάμετρος του μανιταριού και καθαρίζουμε την τρύπα με
δράπανο με μέγιστες 1200 στροφές

Την διαδικασία καθαρισμού την επαναλαμβάνουμε 3-4 φορές από το εσωτερικό μέρος
του ελαστικού.



10. Την διαδικασία καθαρισμού την επαναλαμβάνουμε 3-4 φορές από το εξωτερικό μέρος
του ελαστικού.



8. Επιλέγουμε το μανιτάρι που θα χρησιμοποιήσουμε για την επισκευή του ελαστικού
και με το πίσω μέρος το τοποθετούμε στο κέντρο της τρύπας και σημαδεύουμε

περιμετρικά με κιμωλία.



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



13. Καθαρίστε το ελαστικό από τα τρίματα με σκούπα αναρρόφησης



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



Εφαρμόζουμε κόλλα BL TIP TOP με σουβλί στην οπή της επισκευής



15. Ξεκινώντας από το κέντρο αλείφουμε την χημική κόλλα BL TIP TOP ομοιόμορφα.
Ο χρόνο για το στέγνωμα της κόλλας είναι 3-6 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.

Το στέγνωμα εξαρτάτε από της καιρικές συνθήκες.



Εφαρμόζουμε το mini combi στην οπή του ελαστικού.



Με πένσα τραβάμε το μεταλλικό οδηγό του mini combi να περάσει έξω από το ελαστικό.



Στην συνέχεια δεν τραβάμε από το μεταλλικό οδηγό αλλά από τον κορμό του mini combi.



19. Αφού τερματίσει στο ελαστικό το mini combi με το ρολάκι πρεσάρουμε από την
μέση και προς τα έξω.



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

ελαστικού



Κόβουμε με το μαχαίρι η με κοφτάκι τον ελαστικό κορμό του mini combi
αφήνοντας να προεξέχει 3-4 χιλιοστά



Ρασπάρουμε το υπόλειμμα και η επισκευή είναι έτοιμη



Η επισκευή ελαστικού με mini combi είναι η πιο αξιόπιστη
και ασφαλές.

1. Την συνιστούν όλοι οι κατασκευαστές ελαστικών.

2. Χρησιμοποιώντας μανιτάρι σφραγίζουμε την οπή στο πέλμα του ελαστικού
και δεν εισχωρεί υγρασία στα συρμάτινα λινά.

3. Εάν δεν σφραγίζουμε την οπή στο πέλμα του ελαστικού η διάβρωση θα
επιφέρει κώφωση στο ελαστικό και το στράβωμα αυτού.

4. Τα ελαστικά του φορτηγού πρέπει οπωσδήποτε να επισκευάζονται με
μανιτάρι ώστε να μπορούν να αναγομώνονται.

5. Επισκευάζοντας το ελαστικό με μανιτάρι φροντίζουμε την ασφάλεια του
αυτοκινήτου και των επιβατών.



Η κόλλες είναι χημικές ουσίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά
στην εφαρμογή τους

1. Η εφαρμογή της κόλλας πρέπει να γίνετε στο ελαστικό με πινέλο πολύ καθαρό
και χωρίς προσμίξεις άλλον ξένων στοιχείων όπως νερό, πετρελαιοειδή, σκόνες,
κλπ.
2.Ο σωστός χρόνος για το στέγνωμα της κόλλας εξαρτάτε από την θερμοκρασία
του περιβάλλοντος.
3.Όταν στεγνώσει η κόλλα εφαρμόζουμε το μπάλωμα και το πατάμε με ένα ρολάκι.
4.Το ελαστικό πρέπει να ρασπάρετε στο σημείο εφαρμογής με ειδικό τροχάκι
ελαστικού και με αεροτροχό που οι στροφές του δεν θα υπερβαίνουν της 2500
rpm.
5.Οι κόλλες θα πρέπει να φυλάσσονται σε χώρο ξηρό, να μην μένουν ανοιχτές και
όταν παίρνουμε κόλλα από μέσα να προσέχουμε να μην αφήνουμε υπολείμματα
ελαστικού μέσα γιατί όταν έρχονται σε επαφή με ελαστικό δημιουργείτε χημεία και
καταστρέφονται.
6.Η κόλλες είναι κατασκευασμένες να χρησιμοποιούνται μόνο για τα μπαλώματα
TIP TOP όποια άλλη χρήση με προϊόντα άλλης εταιρείας δεν επιταχύνετε χημεία
στην κόλληση και συνεπώς αποκόλληση των μπαλωμάτων.


