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  לתיקון תקריםתרסיס 
 :ייעוד

 

.  גלגלים והוא מתאים לרוב הצמיגים הפינאומטיים4 ברכב )תקרים(ר 'לתיקון פנצתרסיס מקצועי המיועד 
  .ר'המוצר אוטם את רוב הפגיעות הצמיג המפונצ

 

 :הוראות שימוש
 

אם נחוץ יש . יהיה כלפי מעלה) ונטיל(יש לסובב את הצמיג כך שהשסתום . יש לנער היטב לפני השימוש
יש . יש להבריג את הצינור הפלסטיק עם המתאם לשסתום של הצמיג. להסיר את הצלחת המגן מהחישוק

יש להשתמש בכל תכולת .  וללחוץ על הכפתור באשר המיכל עומד זקוףלהסיר את המכסה מהפחית
, עם סיום התהליךמיד . אין להשתמש לצמיגי אופנוע או רכב דו גלגלי אחר. התרסיס עבור צמיג של מכונית

  .יש להסתובב הגלגל ו לנסוע על מנת שהקצף יתפזר באופן אחיד
  .יש לנסוע בזהירות לתחנת שירות הקרובה ביותר לתיקון קבוע של הצמיג

 

  : סיכונים מיוחדים
 

  .חומר דליק מאוד. מום עלול לגרום לפיצוץיח
  . מגרה את את העור

  !!לא למאכל
  

  :הוראות בטיחות

  

  .ישג ידם של ילדיםיש להרחיק מה
  .העישון אסור, הרחק ממקור הצתה. הרחק ממקורות חום. שמור במקום קריר

  .אין לשאוף את האדים התרסיס
  מגע עם העור והעינייםמנע 

שטוף מיד , במקרה של מגע בעור. ופנה לייעוץ רפואי, במקרה של מגע בעיניים שטוף מיד בהרבה מים
  .בהרבה מים וסבון

  .פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את התוית או האריזה, בעת תאונה או אם אתה חש ברע
  .פנה לייעוץ רפואי, אין לגרום להקאה, במקרה של בליעה

אין לרסס אל להבה פתוחה . רוקן לפני השלכה, אל תשרוף, אל תנקב. הגן מפני חשיפה לשמש. אריזות לחץ
 .צ. מ50 -שמור בטמפרטורה מתחת ל. ן בזמן הריסוסמומלץ להשתמש במשקפי מג. או אל חומר לוהט

  
 :אחסון

 

  .לאחסן בצל בלבד ובמקום מאוורר
  .לרוקן את המיכל לחלוטין לפני השלכתו לפח הזבל

 .מקורות חום ומתח חשמלי גבוה, לאחסן במקום הרחוק מאש

  

  :אריזה
  

  ק " סמ300) אירוסול ( תרסיס 
  

שליטה על " מ"סונול ישראל בע"מאחר ואין ל. שימושו המיועדעל הלקוח לבדוק את התאמת החומר ל: הערה
    .משימוש לא נכוןאין לה כל אחריות לתוצאות הנובעות , אופן השימוש במוצר


