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Balení 

● 400 ml dóza 

 

Barva 

● Transparentní 

Technický list 

TL 13.95 Tekuté řetězy – Snow Chains 

 
Produkt 

Výrobek je speciálně vyvinut pro gumové pneumatiky všech druhů vozidel. V zimních 

podmínkách dočasně poskytuje vašim kolům zvýšenou trakci a díky své vysoké počáteční 

přilnavosti zabraňuje prokluzování kol. Zároveň snižuje riziko nebezpečí smyku ošetřeného 

vodidla. Působí okamžitě a proniká až do samotných pórů pneumatik, přičemž nezpůsobuje 

jejich degradaci. 

 

Vlastnosti 

• Chrání proti smyku 

• Pro všechny typy pneumatik 

• Zajišťují lepší trakci 

• Snadná aplikace 

 
 

Technické údaje 

Aplikační vzdálenost cm 20-30  

Skladovatelnost měsíc 36  

Teplota skladování °C -5 až +30  

Pokyny 

Sněhové řetězy je vhodné stříkat na mokrou pneumatiku. Teplota dózy by měla být nad 5 °C, pokud je teplota dózy nižší bude docházet ke 

snížení tlaku stříkání a aplikace bude pomalejší. 

Výrobek lze použít jak před jízdou, tak při zapadnutí nebo potřebě zvýšit adhezi pneumatik během jízdy. Je nutné odstranit sníh z pneumatik 

a nástřik spreje provést ze vzdálenosti 20 – 30 cm. Po několika minutách lze s autem popojet a nastříkat zbytek pneumatiky. 

Účinnost spreje je dočasná a záleží na druhu podkladu. Při jízdě na sněhu, ledu, mokrém povrchu je účinnost delší než na suché asfaltové 

vozovce. Pokud je pociťováno snížení funkčnosti je nutné nástřik obnovit. 

 

Omezení 

Výrobek nenahrazuje klasické sněhové řetězy a efekt je dočasný pro nouzové použití. 

 

 

Aktualizace 

Aktualizováno dne 12.2.2021 

Vyhotoveno dne 08.12.2020 

 

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a 

přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných 

okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se 

přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. 


