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POWER GRIP

Güçlü Anti Patinaj Sprey Kar Zinciri - Patinaj Önleyici Sprey

Power Grip Güçlü Ssprey Kar Zinciri  - Anti Patinaj Spreyi 500 ml

Her türlü hava şartlarında özgürce yolculuk

          Özel ürünlerinin adresi VELLE, zorlu yol koşullarında lastiklerin yol tutuşunu artıracak bir sprey piyasaya sundu. 
Yolların kar ve buzla kaplandığı kış mevsiminde lastikler kaymaya başlar. Aracı hareket ettirmekte de zorlanılır. Her 
otomobil sürücüsü daha önce böyle bir durumla karşılaşmıştır. VELLE, bu durumlara çare buldu ve sürücülere kış 
mevsiminde yardımcı olacak bir ürün getirdi Power Grip Bu yeni sprey Dekra tarafından birçok testten geçirilerek 
bağımsız enstitüler tarafından onaylandı. Testlerde PowerGrip’in lastiklerin çekiş gücünü %30’a kadar arttırdığı 
ispatlandı.          

         Kışlık ve dört mevsim lastiklerinde, kaplamalı lastik ya da tam kauçuk lastiklerde Power Grip genel olarak 
kullanılabilir. Yeni bir ürün olarak "Sprey kar zinciri" birçok araç için uygundur.

          Power Grip önden çekişli, arkadan itişli veya dört çekişli otomobillerde ya da endüstriyel araçlarda kullanılabilir. 
Özel formülü sayesinde Power Grip –25°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda kullanılabilir. Çok düşük hava şartlarında Power 
Grip düşük tutuş sağlaması dolayı kullanılmalıdır. Kullanışı hızlı ve kolaydır. Power Grip yolculuktan önce tüm tahrik 
tekerleklerine sıkılmalıdır.

          Uygulamadan önce, ilk olarak lastikler buz ve kardan arındırılır. Kutu kullanmadan önce iyice çalkalanır ve 10 ila 
30cm arası bir mesafeden yoğun olarak lastiğin yere temas edecek yüzeylerine sıkılır. Lastik yüzeyine ve hava 
sıcaklığına bağlı olarak, Power Grip parmakla dokunulduğunda örümcek ağı şeklinde uzama olmayıncaya kadar (en 
az 5 dak. olmak üzere) kurumaya bırakılır. Tekerleklerin kaymasını engellemek için yüksek viteste yavaşça kalkış 
yapınız. Hava durumuna göre, özellikle kar yağışında, sprey tekerleklere düzenli aralıklarla tekrar püskürtülmelidir. Şu 
basit kural geçerlidir: "Ne kadar kötü hava koşulları gerçekleşiyorsa, bu işlem o kadar sık tekrarlanmalıdır." Power Grip 
‘in hava şartlarına uygun olarak kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir. Power Grip kar zinciri yerine kullanılmamalıdır.

 
Alman DEKRA onaylı

Karda ve Buzda Aracın Çekişini %30’a Kadar Arttırır

Kar ve Buz Üzerinde Hızlı Çekiş Sağlar

Bütün Lastik Çeşitlerine Uygundur.

Bir Kutu Power Grip Örneğin 195/65/15 Ölçülerindeki lastiklerde 10 Kez Kullanım İçin Yeterli Olmaktadır.

Sürüş Şekli ve Zemin Koşullarına Bağlı Olarak Power Grip 6 km’ye Kadar Lastiklerde Etkili Olarak Kalır.

Yapmanız Gereken Sadece Çekici Lastikleri Temizlemek ve Power Grip’i Sıkmak.

Power Grip Sadece Destekleyici Bir Etkiye Sahiptir. Gerçek Kar Zincirinin Yerini Tutmaz.


