
POKYNY PRO   
ČIŠTĚNÍ
Vhodné pouze na kované disky s povrchovou úpravou diamant a zrcadlo od SPEEDLINE TRUCK.

Kované disky z lehké slitiny SPEEDLINE TRUCK jsou vyrobeny ze slitiny T6061, vysoce korozivzdorného materiálu, který výrazně snižuje
proces oxidace. Korozi způsobující látky, včetně solí, alkalických a chloridových složek ve vysokých koncentracích nebo některá
prostředí a způsoby použití v dopravě však mohou vést ke korozi povrchu nebo jednoduše snížit lesk disků v důsledku oxidace.

Pro zajištění kvality a vzhledu povrchu se doporučuje kované disky z lehké slitiny SPEEDLINE TRUCK často čistit
a to řádným způsobem.

Wheel cleaner SLT 110
Koncentrovaný kyselý čistič
1000 ml nebo 5000 ml

Wheel polish SLT 120
Leštidlo
500 ml

Wheel cleaning kit SLT 130, včetně:
1 Wheel cleaner SLT 110 (1000 ml)
1 Wheel polish SLT 120 (500 ml)
1 kartáč SLT 002
Bavlněné utěrky, ochranné rukavice

Změna veškerých informací vyhrazena. Společnost SPEEDLINE TRUCK si vyhrazuje veškerá práva na provedení změn konstrukce a technických vlastností. 
Konstrukce disků a obsah těchto produktových informací jsou chráněny autorským právem. Verze 1.0, červen 2021
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1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A RADY PŘI PRAVIDELNÉM MYTÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL

Při pravidelném mytí nákladního vozidla dodržujte následující doporučení. Ta jsou užitečná pro čištění disků a pro oddálení
specifičtějších postupů čištění disků popsaných v odstavci 2. Tento konkrétní postup čištění však bude vyžadován často,
aby bylo dosaženo dobrých výsledků.

2. SPECIFICKÉ ČIŠTĚNÍ PRO OBNOVENÍ LESKU DISKŮ

Chcete-li zachovat nebo obnovit lesk na našich discích, doporučujeme originální a profesionální produkty společnosti SPEEDLINE TRUCK. Wheel 
cleaner SLT 110 a Wheel polish SLT 120 jsou speciálně přizpůsobeny našim diskům, aby byla zajištěna snadná údržba a vynikající výsledky.

1. Před pravidelným mytím vozidla nechte disky 
vychladnout na okolní teplotu.

2. Použijte vysokotlakou vodní myčku nebo 
vodu z hadice, abyste odstranili hrubé 
nečistoty a zabránili poškrábání povrchu 
disků během následující operace.

3. Opatrně vyčistěte disky houbičkou nebo 
měkkým kartáčem pro odstranění nedávných 
nečistot, soli, nebo prachu z brzdového 
obložení, za použití pouze čisté vody nebo 
běžného, neagresivního čisticího prostředku, 
který se doporučuje pro nákladní vozidla. 
Vyhněte se použití zásaditých čisticích 
prostředků nebo abrazivních prostředků. Pro 
zachování účinku leštění používejte pouze 
vodu, pokud jsou disky čisté a byly nedávno 
leštěny pomocí Wheel polish SLT 120.

4. Disky vždy opláchněte velkým množstvím 
vody ihned po použití čisticího prostředku a 
až budete hotovi s mytím nákladního vozidla, 
aby se vyloučily všechny možné zbytky z 
čištění ostatních částí nákladního vozidla.

5. Osušte disky měkkým hadrem, abyste 
zabránili vzniku skvrn od vody.

Další informace o čištění 
a leštění naleznete na 

následující tránce.

Pokud skvrny na discích nelze odstranit běžným čisticím 
prostředkem, jak je popsáno výše, nebo k obnovení originálního 

lesku, doporučujeme použít originální a profesionální čisticí 
prostředky na disky SPEEDLINE TRUCK, a to podle přesných 

pokynů pro čištění.

Během zimní sezóny a/nebo v případě ošetření proti námraze na silnici čistěte disky častěji vodou a odstraňte všechny
zbytky soli.



1. Vychladnout 2. Umýt 3. Smíchat

Před čištěním nechte disky po použití
vychladnout  na okolní teplotu.

Omyjte disky vysokotlakou vodní myčkou
nebo vodní hadicí k odstranění hrubých 
nečistot.

Nařeďte Wheel cleaner SLT 110 vodou v
kbelíku. Doporučený směšovací poměr

4. Vyčistěte 5. Opláchněte 6. Vysušte

Vyčistěte jeden disk po druhém měkkým 
kartáčem. V případě kontaktu s jinými 
součástmi: okamžitě opláchněte velkým 
množstvím vody.

Opláchněte disk ihned velkým množstvím 
čisté vody, dokud se čisticí prostředek zcela
nesmyje. V případě potřeby postup opakujte.

Osušte disk měkkým hadrem a pokračujte 
se zbývajícími disky

SLT 110 Voda
Pravidelné čištění 1 díl 3 díly
Středně znečištěné 1 díl 2 díly
Silně znečištěné 1 díl 1 díl 

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A   
LEŠTĚNÍ
Vhodné pouze na kované disky s povrchovou úpravou diamant a zrcadlo od SPEEDLINE TRUCK.

POLIEREN 
Polieren Sie nur Räder, die sauber, abgekühlt und vollständig trocken sind.

ČIŠTĚNÍ

7. Naneste 8. Vyleštěte 9. Otřete 10. Pokračujte

Naneste malé množství Wheel 
polish SLT 120 na jednu část
disku (maximálně 1/3 disku).

Vyleštěte s pevným přítlakem
pomocí plného bavlněného hadru 
neboleštící hlavy pro leštění 
disků.

Otřete čistým bavlněným 
hadrem a odstraňte veškeré 
přebytečné leštidlo.

Pokračujte se zbývajícími
částmi disku.

Nepoužívejte naše produkty pro jiné disky ani jiné součásti vozidla.
Používejte ochranné rukavice a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené na štítcích výrobku.
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