
Tuf Shine Tire Shine Kit - Návod k použití

Důležité informace
● Správná příprava je klíčem k trvanlivosti povlaku Tuf Shine Tire Clearcoat (dále jen povlak Tuf 

Shine).
● Veškeré nečistoty a zbytky přípravků na ošetření pneumatik, zejména těch s obsahem silikonu, musí

být před aplikací povlaku Tuf Shine odstraněny.
● I zcela nové pneumatiky musí být důkladně vyčištěny dle tohoto návodu, aby byly odstraněny 

veškeré separační prostředky používané při výrobě.
● Povlak Tuf Shine je navržen pro permanentní vazbu ke gumě, nikoliv k silikonu. Proto je prvotní 

vyčištění pneumatiky tak důležité. Časová investice do prvotního vyčištění pneumatik se zúročí v 
trvanlivosti povlaku Tuf Shine.

● Čistič Tuf Shine Tire Cleaner (dále jen čistič Tuf Shine) slouží pouze pro prvotní čištění pneumatik 
před aplikací povlaku Tuf Shine. Před případným budoucím nanášením další vrstvy stačí k vyčištění 
povrchu neutrální šampon. Nepoužívejte čistič Tuf Shine pro následné čištění pneumatik opatřených 
povlakem Tuf Shine!

● Nedodržení tohoto návodu může mít za následek snížení životnosti, odlupování či žloutnutí povlaku.

Vyčištění pneumatik čističem Tuf Shine Tire Cleaner
1. Nastříkejte čistič na suchou pneumatiku (Obr. 1) a nechte cca 1 minutu působit. (Obr. 2)
2. Navlhčete čistící kartáč Tuf Shine a důkladně drhněte pneumatiku. Věnujte zvýšenou pozornost 

členitým plochám, reliéfům a nápisům. Kartáčujte především ve směru reliéfů či drážek (Obr. 3 a 
Obr. 4).

3. Důkladně vypláchněte kartáč pod tekoucí vodou (hadicí). Kartáč nemáchejte v kbelíku s vodou, 
protože uvolněný silikon by kontaminoval vodu ve kbelíku a byl by při dalším čistícím kroku přenášen
zpětně na pneumatiku.

4. Opakujte kroky 2. a 3. tak dlouho, dokud není kartáčem napěněný čistič na pneumatice čistě bílý. 
(Obr. 5) To je známka toho, že veškeré nečistoty byly z pneumatiky odstraněny.

5. Před aplikací povlaku Tuf Shine by měla být pneumatiky matná a sytě černá, případné bílé bočnice 
či nápisy jasně bílé (Obr. 6).

Aplikace povlaku Tuf Shine Tire Clearcoat
1. Před aplikací lahvičku důkladně protřepejte.
2. Naneste malé množství přípravku na Tuf Shine aplikátor (Obr. 7).
3. Nejprve naneste přípravek na bílé bočnice a bílé nápisy a nechte min. 5 minut zaschnout. 
4. Poté přípravek naneste na zbývající plochy (Obr. 8). Tenký bílý film, který přípravek znechá na 

pneumatice je v pořádku - vyshne do lesku (Obr. 9). Případné stékance však včas rozetřete.
5. Nechte zaschnout (Obr. 10).
6. Naneste celkem 2 - 4 vrstvy, dle požadované míry lesku (Obr. 11). Každá další vrstva zvyšuje 

výsledný lesk (Obr. 12).
7. Povlak Tuf Shine je permanentní. Vyčistěte tedy případné přesahy na kolech dříve, než přípravek 

zaschne.
8. Aplikátor Tuf Shine po práci properte ve vodě a nechte vyschnout.
9. Pneumatiky ošetřené povlakem Tuf Shine umývejte stejným způsobem, jako lakované části 
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karoserie. V případě silného znečištění použijte měkký kartáč.
10. V případě potřeby můžete v budoucnu povlak Tuf Shine libovolně obnovovat nanesením další vrstvy.

Před nanesením stačí povrch umýt neutrálním šamponem bez vosku.

Upozornění
● Pneumatiky nečistěte a povlak Tuf Shine neaplikujte na přímém slunci! Kola i pneumatiky musí být 

chladné. Čistič Tuf Shine nikdy nenechávejte zaschnout na kolech a lakovaných plochách.
● Čistič Tuf Shine může zanechávat stopy na leštěném hliníku. Vyzkoušejte kompatibilitu na 

nenápadném místě.
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