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Roest
Tire Life® stopt roestopbouw door middel van een anti-oxydante 
beschermlaag op wielen en velgen.

Tire Life® verwijdert bestaande roest en kalk van wielen en velgen, en 
vermindert de stiltstandtijd die normaal vereist wordt voor het refinishen 
van wielen en velgen.

Tire Life® mits aangebracht in de aanbevolen hoeveelheid, biedt 
bescherming tegen roest vanaf de dag dat het wiel is gemonteerd totdat 
het wordt gedemonteerd.

Tire Life® zal de arbeidstijd verminderen bij het demonteren van de band.

Onder druk
Tussen de regelmatige luchtcontroles is het normaal dat er enig verlies 
van band p.s.i. (pound per square inch) op treed. Met elke pond 
drukverlies, wordt het draagvermogen verminderd en treed er een 
verhoging op van de bandtemperatuur. Tire Life® vermindert dit normale 
luchtverlies. Bandhielen, o-ringen, ventielgat- lekken, blaren, of gebarsten 
tubelesslagen zullen zeer effectief verzegeld worden door Tire Life®.

Koeling
In studies, gedaan door een grote bandenfabrikant, verminderde Tire Life® 
de bandtemperatuur met maar liefst 7,5%. In andere studies verminderde 
Tire Life® de operationele bandtemperaturen met 19%. In elk geval 
verlaagt Tire Life® de bandtemperatuur en dat is goed voor de band.

Als sinds 1962 actief in de bandenindustriewww.fullerbros.com

Wat is Tire Life®?

Tire Life® is een speciaal samengestelde, vloeistof met een lichte viscositeit 
die uitzonderlijke band- en velgbescherming biedt wanneer deze aan de 
gemonteerde band word toegevoegd.

* Speciale formules zijn beschikbaar.
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volg oNs: 

Tire Life® De velg werd gemonteerd met Tire Life® op een voertuig, toen 
het nieuw was, door een Kolenmijn in Alberta, Canada.

Door het bekijken van de originele verf kan u het volledige gebrek aan roest 
opmerken alsook de verschillende heldere metaalvlekken. Tire Life® heeft 
de velg beschermd tegen roest of kalkopbouw voor meer dan 30.000 uur.


