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llovle r,łyroblr gunowe pa iadają na"iczęŚcrej Środki przeciwstarzeniowe,
!rtói:.e j eclnalr l,v przypaPku. opon łl realtc ji z ilenem szybko wl,mywa j a, się
lrzez dę>szcz, ś}Tieg }31b błoto . P ozbav.,j.ona antyozonantów oovrierzchnia
9:utiy rr),c3a szybkiemu ętarze n_,,i"u. je d.;rnyrl. znan}m sposobem zapobiegania
telnrt z jarvi,s](u jest ndnol.me lowi errcirn.j.o1,1e naiJycenie guny środkaml
l1z.l1ęę j"r,1;.; f,ąlz eni otląrni,i takimj_ Jak pre;a::ai l!PROTlCTOT.,ł.
l| i, ,lOli'],j0',l'0T.,'| jest chroniony vl _"_o!-scc i i.rrnyclr krajach Iu"opy patentem
i1,1,. ''!/1[.i':,j. Jego efeirtyvmośó zosŁała. ,rlj.e.]_okrotnie badana ptzez różne
o l":.,:lrlr;i ilz,it-t]iowe i techniczne.
:; l:'ll-!r lq]4-łBIĘ4B4!,g
r) -. j r,,o.LD,.::.],nie onOąY

i{j_ezbędnlrm jest starann e oczyszezenie olony z bt.otar,k r"uu l i:rnych
r:rni.e czl7s zc neń poprzeż mycie i v. rs"n".rrr" lub wyszczdtkowanie.. lotyczy
i;o r.óvmj.eż ,lmĘk rzeźby bieżnika. Cpon n-te potrzeba. zĄe Jmolvaó z obręezy.
}io.l-eż;y Je Jednak rraykryó l gdyż nroparat ll-amj. lakle1.
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]ioł,n,a to r.ly}conać ręcznie pęCzlen. ]istoleiem natrysl<ovr5rn lub przez za.nrr-
rzel,j,e opony w preparacie . -?okryć 

la,1 eż! dokładnie lvŚzystkie ńie jsca
\{ o!o,r}i a ,aza je.j lr,nętrzenn.
Po po}<i:yciu następu j e, kró tkotłr,la?e -snęcznienie Tlotlrierzchni i orzed_osta_
i]nr-,l " s j,._ a.l<tywnybtr's'kładnlków prze ci-r,is ic.t,z enioiqych pod powierzchnię
8urjl]/ 11/ oilonie, oraz lqltvrorzen_i.e si"ę mikrotvarsivły ochronne j na jej Fo-
r.rierzchni co opóźnia niszczące tiziełąnie ozonv-. Po pokryciu preDa],atem
l!r.o;1na n.}.'dychmia"st montować opcny prrzy eamochocizle. iI p::aktyee j ed.nal:
ll;.'].eca się aby ooJazd,;e}tsploa'rolrać po }cj.lkrt godzinach w cza ie l<ióryc}r
lr,,,n,'c,,.rtrjl procesy e f elttyvme j neneiracji składniltów preparatu r,l gŁąb
;-,;i:, 1," ż,:,_1 eca s j_ę lvielolrrotne poitrytvanle opon preparatem, najlepie j
rr ]].. ż (,, L]. zililą i na l,viosnę, kiedy to opoąy są na.jbardziej narażone na sta-
:.zeili.e, o!ł,z przy procesach bi ezniiio,1,,ania inetodą ezołową i od barlcu do
ba.rl<lL, lti.cci;r f,o występują doskonałe 1"Je.rrnki d]_a zabezpieczenia na rrowo
i,-)o]:.i,,,l o ^onv
Z|,l,.:C,,],r1i, j:l:;:lrczltfsTl,]A P .ACY

;j- ;.;;;;;---;-ą;*ffi ilt.i"-t"1.1i"""y j est iylko r ozpuszczaunlk, któ ry
rno::: c b.yć szkodliwy przy dłuższlrm lłd.ychanru i dlatego __ na]-eży zachowaó
oltr.tl,,:nol1j r postępovłać jak w przypaciltu nrenaratów zawierająeych
rr.i s l:or,rrz ąc e rozpaszczalnlki. .l]odczas pracy zacho1,lać oatrożnośó z
ogniem. J?repa:lat posiada tendencJę do 'cvorzenia grud ęk na ooilierzc}yri
naczyń, co nie jest szkodlivle, przed_ użyciem należy go dokładnie
1,I]rrn j_ e s iZ&Ć .
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Prepara.t ochron,n;/ l'l,'nolE0f0T.,tl do wyrobów gumo-
v{y ch , a s żc ze g;Ó ]_n l e' oD o]]} o
ll j]RCT,trC!]0T_,tl o chi,ania v{rroby z gumy przed int ils}vl-
n}Ą,n sta::zenj_elii aincsferyc 7,nyrrH,- Z,&wiera nejbar-
d"zie j ef e],:i;.},1,,ryle że znary-ch ilo,tąd. śroCków irr c j_iv-
starzen j o,,,.,Ti ci1. F_ee.gu j ą one zaróvn:o z tlenem j ak
jak i ozcnen ]tt l.J<akrotni e szybcie j niż a7,an 7,

}iauczu]:;j-en j-,,,,i,];ejl posób s}tutecznj.e zmnl e j szaj ą
stęź:enj-e c?onu prrzy Dovli eTzchni gLlrny. 3fe]ttem

' d.e iriiltcy;]ne o azcl\17 jest pow tawanie na no\łri Tz-
c]rni gl.rrn.)/ -iz,,ł. s ia,i}<r sta.yŻenio\,fe j ż gł ębÓ}cich
1"}r , cO ,1,1 lrzl.rrac]tu opon ZegTe7,a beznj_ecZ,eli.stttru

u_z}Ic i lj]. Śr,cd_ki en:, popral.fia j ącym ef ektytrIn]_e
.TljJiic1,,,T,rch 9 a sz,eTe gó}nie. oDon.
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