
ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ МОНТАЖ НА ГУМИ
REMAXX SPORT за най-взискателните приложения
REMAXX SPORT е добре позната в монтажа на гуми. Монтажната паста се характеризира с 
най-високо качество и отлични свойства за бърз и лесен монтаж и демонтаж, без 
напрежение, на гуми, на всички видове превозни средства. Пастата изсъхва бързо и 
надеждно след монтажа и предотвратява миграцията на гумата благодарение на силовата 
връзка между джантата и гумата.

REMAXX SPORT е особено подходяща за монтаж на гуми в сектора с висока 
производителност, като електрически превозни средства и спортни автомобили.

E-Мобилност 



Вашият местен представител:

МОНТАЖНА ПАСТА 
REMAXX SPORT

МОНТАЖНА ПАСТА ЗА E-МОБИЛНОСТ

REMAXX SPORT е одобрена от водещи производители на автомобили и епредпочитаната монтажна 
паста в много автомобилни сервизи за монтиране на ултра-високоефективни гуми и run-flat гуми. 
Пастата за гуми се характеризира по-специално с факта, че след монтиране изсъхва бързо и 
надеждно, за да предотврати миграцията на гумата, която може да възникне например поради бързо 
ускоряване.
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Арт. № Описание Разфасовка

593 0577 REMAXX SPORT 3.5 кг кофа

593 8360 Плоска четка –

Характеристики:
• По-лесния процес на монтаж, 

намалява напрежението върху 
гумите, джантите и оборудването 
за монтаж

• Намалява отскока на плътно 
прилепналите гуми (гуми с нисък 
профил / run-flat и др.)

• Устойчива на превъртане и 
безцветна след изсъхване

• Идеален избор за гуми с ултра-
висока производителност, run-flat 
и широки гуми

• Бързо съхнеща
• Предотвратява миграцията 
• Подпомага сцеплението между 

джантата и гумата

Области на приложение:
• За покриване на бордовете на 

гумите и свиващите се 
повърхности на джантите преди 
монтаж/демонтаж на гумата

• Подходящ за всякакви 
монтажни дейности на 
автомобилни и моторни гуми. 
Особено препоръчително за 
нископрофилни гуми на 
превозни средства с висок 
въртящ момент като спортни и 
електрически коли

• Подходящ и за вентили с 
прибираща се глава

• Химически неутрална към 
каучук, стомана и алуминий и 
не съдържа нито силикон, нито 
вредни мазнини или добавки от 
минерални масла

кофа + 
плоска четка

Технически характеристики

pH 10.5

Цвят / вид син / паста

Съхранение 20 ± 5°C Дръжте кофата плътно затворена на сухо място. За други 
условия на съхранение следвайте спецификациите на местните власти.

Срок на годност 2 години (в оригинална запечатана опаковка)




