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S

I

S I CN DE S

N

1 99 662

1

2

Hoe werkt het?
gewoon de beste
bandensealer

Bij gebruik in de juiste hoeveelheid blijft PSF Plus® tijdens de hele
gebruiksduur van de gemonteerde band vloeibaar. Als een perforatie
optreedt, stollen duizenden PSF Plus® vezels in en rond de perforatie om
luchtverlies te voorkomen. U kunt een speciaal voor dit doel ontworpen
pomp gebruiken om PSF Plus® door het ventiel in de band te injecteren,
of u kunt PSF Plus® bij de montage van de band direct in de band gieten.
N.B. PSF Plus® mag uitsluitend worden gebruikt als het wiel en de ruimte
in de band schoon en vrij zijn van vuil of ander vreemd materiaal.

Werkingskenmerken
PSF Plus® blijft werken onder extreme bandensnelheids- en
temperatuursomstandigheden en blijft vloeibaar tot maximaal -30 °C.
Langer behoud van de bandendruk betekent efficiënter brandstofgebruik
en minder bandenslijtage. PSF Plus® dicht de meeste bandenperforaties
tot maximaal 0,6 cm doorsnede af. Sommige bandensealers bevatten
corrosieve middelen die de velgen beschadigen. PSF Plus® remt corrosie
van velgen, ventielen en staalgordels af.

PSF PLUS® - gewoon de beste bandensealer

Wat is PSF Plus®?
PSF Plus® is een in het laboratorium beproefde en in de praktijk bewezen
bandensealer die uw banden beschermt tegen perforaties van maximaal
0,6 cm doorsnede. De merkeigen combinatie van corrosieremmers,
polymeren en vezels helpen de bandendruk behouden en beschermt de
velgen tegen roest. PSF Plus® kan worden gebruikt voor alle toepassingen
voor perforatiesealers. PSF Plus® is niet-ontvlambaar tot maximaal 149
°C, ongevaarlijk, niet-giftig en bevat geen ethyleenglycol. PSF Plus® wordt
gemakkelijk met water en zeep verwijderd.
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Behoud uw bandendruk en verminder stilstand terwijl u de levensduur van
uw banden verlengt met PSF Plus®. Fuller Brothers is en blijft wereldwijd
de leider in bandenadditieven na meer dan 45 jaar ondersteuning van de
mijnbouw-, constructie- en bandenindustrieën.

Sealer kan niet gezien worden als een permanente of
juiste reparatie.

Als sinds 1962 actief in de bandenindustrie
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