
Návod na čistění a údržbu
Kované disky z lehkých slitin pro nákladní vozidla a autobusy.                            

Kované disky SPEEDLINE TRUCK vyrobené z lehké slitiny T6061, materiálu vysoce odolného vůči korozy, který 
významně redukuje proces oxidace. Společně s přirozenou odolnosti hliníku vůči korozi se disky SPEEDLINE TRUCK 
nemusí lakovat. Aby se zajistila kvalita a vzhled povrchu doporučujeme disky SPEEDLINE TRUCK vyrobené z lehkých 
slitin často čistit.

Za žádných okolností kovaní disky SPEEDLINE TRUCK nesvařujte ani neopravujte.

Čištění a leštění disků SPEEDLINE TRUCK diamantového a zrcadlového lesku.
Potencionálně korozivní látky, včetně složek solí, zásad a chloru ve vysokých koncentracích nebo jistá prostředí mohou 
vést ke korozi nebo snížení lesku disků.

1. Čistění
Během pravidelného čištění kamionu
-  Disk jemně otřete měkkou houbou, abyste odstranili špínu a prach z brzd. Používejte jen čistou vodu nebo běžný čistící 
prostředek doporučený pro kamiony. Vyhněte se všem výrobkům s alkalickými nebo brusnými látkami.
-  Nepoužívejte čistící prostředky na disky, pokud jsou horké
-  Před a po použití čistícího prostředku očistěte disky vodní tryskou nebo vysokotlakým čističem, aby se odstranily 
hlavní zbytky ušpinění a čistícího prostředku.
-  Vždy pamatujte na to, abyste opláchli disky vodou z hadice. Vysušte je mekkým hadříkem, abyste zamezili výskytu 
vodních skvrn.

Specifické čistící postupy pro disky
Jestliže se skvrny na disku nedají odstranit obyčejným čistícím prostředkem, jak je popsáno v postupu výše, doporučíme 
použití specifického čistícího prostředku pro hliníkové povrchy, které nejsou lakované nebo zušlechtěné. Dbejte návodu 
na směšování od výrobce čistícího prostředku.
Prosím dbejte na tyto rady:
-  Disky musí být po této operaci ochlazeny na okolní teplotu
-  Očistěte disky proudem vody nebo vysokotlakým čističem pro odstranění hlavního znečištění a pak disk opět ochlaďte.
-  Před tím, než zahájíte práce na disku, použijte ochranné rukavice a dodržujte bezpečnostní instrukce výrobce čistícího 
prostředku.
-  Čištění provádějte jemným kartáčkem nebo hubkou aplikujte na disk roztok, jemně ho natlačte na nejvíce zašpiněná 
nebo exponovaná místa, aby se odstranily veškeré skvrny.
-  Jestliže je to nutné, postup opakujte.
-  Opláchněte celý disk čistou vodou.
-  Po té navrhujeme osušení disku jemným hadříkem, aby se zamezilo výskytuskvrn po vodě.

2. Leštění
Pro obnovení a údržbu vysokého stupně lesku provádějte pravidelně tato opatření:

Navrhujeme používání schválených a doporučených výrobků na bázi leštících past s nízkým stupněm oděru na 
karoseriích automobilů. Pro nejlepší výsledek sundejte lité disky před zahájením leštění, neboť toto umožní snadnější 
přístup ke všem částem disku.
-  Disk musí být před zahájením leštění čistý a zcela suchý.
-  Aplikujte malé množství leštící pasty na část disku ( na plochu pokrývající ne více než 1/3 disku ) a rovnoměrně 
rozetřete na disk, nanášejte jej velmi jemným bavlněným hadříkem, roztírejte jemným tlakem na danou část. Jakýkoli 
tmavý zbytek na hadříku značí správné použití leštidla.
-  Pro vyleštění disku smíte také použít leštící hlavu.
-  Nezapomeňte leštit disk úsek po úseku.
-  Čistým hadříkem zcela odstraňte leštidlo na každém úseku.


