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EIGENSCHAPPEN 

• Hoogwaardig montagevet voor alle soorten rubber. 

• Bus is in alle standen te gebruiken. 

• Ontwikkeld voor Runflat- en PAX-banden. 

• Veel toegepast bij vrachtwagen-, tractor-, heftruck- en motorfietsbanden. 

• Voorkomt het slippen van de velg in de band. 

• Transparant en aangenaam van geur. 

• Droogt geheel op zonder aftekening. 

• Tevens geschikt voor silent blocks, torsierubbers, rubberslangen, deur- en raamrubbers. 

• Goed bestand tegen veroudering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
Tyre Lube is een hoogwaardig smeermiddel voor het (de)monteren van rubber onderdelen, zoals autobanden, raamrubbers etc. Speciaal 
ontwikkeld om alle moderne banden, zoals Runflat en PAX, vrachtwagen-, tractor-, heftruck- en motorfietsbanden op een professionele manier 
te kunnen (de)monteren op stalen maar ook op kwetsbare lichtmetalen velgen. Droogt egaal op zonder hinderlijke witte sporen achter te laten.  
 
Door zijn unieke samenstelling zorgt dit product voor een uitstekende smering en verlaagt het de wrijvingsweerstand van alle rubber delen. Dit 
vereenvoudigt zeker het (de)monteren van nagenoeg elk type band en voorkomt beschadigingen van velgen en gereedschap.  
 
Door de handige verpakking in aerosol, gecombineerd met een speciaal hierop afgestemde nozzle bekomt men een uiterst efficiënte verdeling 
van het product waardoor dit ook uitstekend geschikt is voor het trekken van draden en kabels door buizen en kabelgoten alsook het 
(de)monteren van rubber slangen en hoezen.  
 
Tyre Lube heeft een aangename geur en tast geen aluminium, rubber of laklagen aan. 
 

ALGEMEEN 

 

VERPAKKING Aerosol 500 ml  

ARTIKELCODE 03.0124.6100 Transparant    
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TECHNISCHE INFORMATIE 

Basis:     Vluchtige olie en emulgeermiddelen 

Volumieke massa / dichtheid:  878 kg/m³ 

Consistentie:    Pasteus (spuitklaar in aerosol) 

Oplosmiddelen:   Organische oplosmiddelen 

Vlampunt:    < 0°C 

Geur:    Typische, kenmerkende aangename geur 

Percentage vaste stof:  ± 1% 

Verwerkingscondities:   +10°C tot +35°C 

Soort ondergrond:    Rubber, aluminium, lakken en kunststoffen. Tevens uitstekend geschikt voor het trekken van draden en  
kabels door buizen en kabelgoten. 

Methode van aanbrengen:   Goed schudden voor gebruik. Daarna in een egale gesloten laag op de banden en/of het velgbed of op de 
te (de)monteren rubber delen spuiten. 

Reinigen materialen:   Met Innotec Multisol 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    12 maanden 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:    5400563015667 

 
Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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