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SLIME & GAS -SHOP
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Slime & gas-shop
Η Slime είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης σε προϊόντα για την φροντίδα των ελαστικών, με ένα πολύ ευρή φάσμα
προϊόντων που καλύπτουν πολλές αγορές,από τον κόσμο των μοτοσικλετών εώς τα βαρέα φορτηγά.
Η Slime έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην αγορά των ελαστικών.
Επί του παρόντος, πωλεί τα προϊόντα της σε περισσότερες από 36 χώρες σε όλο τον κόσμο και θα βρείτε
τα προϊόντα Slime σε πάνω απο 60.000 καταστήματα λιανικής πώλησης.

Η ειδικότητα της Slime βασίζεται στην τεχνολογία Fibro - Seal TM

Τι είναι αυτή η τεχνολογία ?
Οι ίνες , τα συνδετικά υλικά και η πολυμερή ύφανση που αποτελούν
το Slime συνδέονται στην τρυπά στο πέλμα του ελαστικού.
Όταν στο σημείο βλάβης η πίεση του αέρα αναγκάζει το υλικό δια της
διαφυγής , δημιουργείται άμεσα μια μόνιμη στρώση φραγής .
Η Slime, βασίζομενη στην τεχνολογία Fibro-Seal TM, ανάπτυξε
μια σειρά από καινοτόμες φόρμουλες και παρουσίασε κάλυψη
σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε όλα τα είδη των ελαστικών.
Καθώς ανάπτυξε προιόντα για ποδήλατα,μοτοσικλέτες,
αυτοκίνητα,ημιφορτηγά,φορτηγά,λεωφορεία,κ.τ.λ.

Για πάνω από 20 χρόνια η Slime
έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη
ασφαλών προϊόντων για καταναλωτές ,για τα ελαστικά και για το
περιβάλλον.Προϊόν Βιοδιασπώμενο.

SLIME SEALANT
Σελίδα 4

Η SLIME χρησιμοποιεί την τεχνολογία Fibro-Seal ™,
ένα συνδυασμό από ίνες, συνδετικά υλικά και πολυμερή
υφασμάτινη επένδυση για τρυπά μέχρι 6mm για ελαστικά
χωρίς αεροθάλαμο. Όταν στο σημείο βλάβης , η πίεση του
αέρα διαφεύγει με δύναμη το Slime σφραγίζει την έξοδο.
Το SLIME δεν είναι αεροζόλ, είναι μη εύφλεκτο, μη τοξικό
και βιοδιασπώμενο.

Tire Sealant Repair

REPAIR KITS
Σελίδα 6

Τα κιτ SLIME είναι μια εναλλακτική λύση
επισκευής ελαστικών.Ο ευκολότερος και
ασφαλέστερος τρόπος για την επισκευής τους.
Το Κιτ αποτελείται από ένα αεροσυμπιεστή και το
στεγανοποιητικό Slime ,που προσφέρει πρόληψη
κλαταρίσματος και διευκολύνει την εργασία και τη
μείωση οδικών κινδύνων.

Tire Repair Kits

SMART TUBE
Σελίδα 8

To Smart Tube προλαμβάνουν μέσω του υγρού
Slime και διευκολύνουν της καθημερινές εργασίες ,
αποφεύγοντας έτσι την βλάβη στους τροχούς
των καροτσιών από την φόρτωση
βαρέων αντικειμένων.

Pre-treated Cameras

QUICK SPAIR
Σελίδα 9

Το Slime Quick Spair είναι προϊόν εξαιρετικά
γρήγορο, και αφορά επισκευή έκτακτης ανάγκης
για την διόρθωση του ελαστικού σε δευτερόλεπτα.
Προϊόν μη εύφλεκτο και εύκολο να καθαριστεί.

Emergency Repair

SLIME PRO
Σελίδα 11
Prevent Tire Sealant

Το Slime Pro είναι ειδικά σχεδιασμένο για να
εμποδίζει βλάβες και να αποτρέπει την
διεύρυνση της οπής στον τροχό , διατηρώντας για
μεγάλη διάρκεια σωστή την πίεση των ελαστικών.
Επισκευάζετε και εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα.

Slime sealant / Επισκευή Ελαστικών

SLIME SEALANT

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
• Το Slime είναι το ασφαλέστερο και το πιο αποτελεσματικό σύστημα επισκευής τροχών.
• Καλύπτει τα τρυπήματα μέχρι 6mm χρησιμοποιώντας πατενταρισμένη τεχνολογία Fibro-Seal ™.
• Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο, δεν είναι τοξικό.
• Είναι κατάλληλο για ακραίες θερμοκρασίες απο -37ºC έως 82ºC.
• Έχει αντοχή στην οξείδωση και την διάβρωση.
• Είναι συμβατό με αισθητήρες πίεσης ελαστικών.
• Εύκολος καθαρισμός, μπορεί να ξεπλυθεί με νερό.
• Το Slime σφαγιστικό συνιστάται από πολλές οδικές βοήθειες σε Ευρώπη και ΗΠΑ και από
πολλούς κατασκευαστές εξοπλισμού αυτοκινήτων.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ SLIME
Σε όλα τα είδη των ελαστικών.

1.Περιστρέψτε το ελαστικό
έτσι ώστε η βαλβίδα να
βρίσκεται στο επάνω
μισό του ελαστικού.

2. Αφαιρέστε τα
ξένα σώματα
(Αν είναι δυνατόν)

4. Αφήστε το ελαστικό
3. Ξεβιδώστε την
να ξεφουσκώσει
βαλβίδα με την
εντελώς.
βοήθεια του κλειδιού.

0.2 MI/0.32 KM

PSI

BAR/KPA
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5. Συνδέστε τον
εύκαμπτο σωλήνα
και γεμίστε με την
κατάλληλη ποσότητα
Slime.

6. Τοποθετήστε την
(βελόνα) βαλβίδα.

7. Φουσκώστε
το ελαστικό.

8. Οδηγήστε. Σταματήστε.
Ελέγξτε. Συμπληρώστε
την σωστή πίεση.

TIRE
SENSOR

Ποσότητα Προϊόντος
Απαιτούμενη κατα προσέγγιση
Ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο
Εφαρμογή σε

ml.

Ποδήλατο

89

Moto

237 - 473

Αυτοκίνητο

473

Φορτηγό/SUV

592

ATV(Quad)

710 - 946

Ref. 10016

Ref.500/06IN

Sealant Slime
Moto

Sealant
Slime Auto

273 ml
6 τεμ./κιβ.

473 ml
6 τεμ./κιβ.

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΕΩΣ

6 mm

Slime sealant / Επισκευή Ελαστικών

SAFE!

Ref.1G/02-IN
Sealant
Slime Multi
3,8L
2 τεμ./κιβ.
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REPAIR KITS
ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Repair Kits / Kit Επισκευή Ελαστικών

Η ποικιλία στα κιτ επισκευής ελαστικών επιτρέπει στους καταναλωτές να επισκευάζουν τις βλάβες στα
ελαστικά χωρίς επιπλοκές και σε χρόνο ρεκόρ.Δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί και να περιμένετε κάποιον
να αλλάξει το ελαστικό σας.

SMART REPAIR KIT AUTO
Ref.CRK0305IN

Ref. 10125

Smart Repair
Kit Auto

Ανταλλακτικό SEALANT
Slime(Smart Repair)

6 τεμ./κιβ.

6 τεμ./κιβ.

Περιεχόμενο συσκευασίας:

•
•
•
•

Sealant slime 473ml

•

Κομπρεσέρ αέρος 12V

Sealant slime
473ml

Εργαλεία και αντάπτορες
Οδηγίες χρήσης

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ

15 ΛΕΠΤΑ

Επισκευή σε μόλις 2 βήματα

SAFETY REPAIR KIT AUTO
Ref. 50053

Ref. 10100

Smart Repair
Kit Auto

Ανταλλακτικό SEALANT
Slime(Smart Repair)

2 τεμ./κιβ.

20 τεμ./κιβ.
Περιεχόμενο συσκευασίας:

•
•
•

Sealant slime 473ml
Κομπρεσέρ αέρος 12V

•

Sealant slime
473ml

Εύχρηστο κιτ με
αντανακλαστικό τρίγωνο

•

Φως ασφαλείας για χρήση
την νύχτα

•

Κατάλληλο για τρύπες μέχρι
και 6,35 mm

•

Ενσωματωμένος ρυθμιστής
πίεσης

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ

7 ΛΕΠΤΑ

Επισκευή με το πάτημα του πράσινου κουμπιού
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COMPRESOR POWER SPORT
Ref. 40006
Smart Repair
Kit Auto
3 τεμ./κιβ.
Πλεονεκτήματα :

•
•

Είναι εύχρηστο

•
•

Έχει άκαμπτο πλαίσιο

Περιέχει ποικιλία από
αντάπτορες 12 Volt
Τοποθετείται
οπουδήποτε

ΤΟ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

MOTOR REPAIR KIT
Ref. 50024
Moto
Repair Kit
3 τεμ./κιβ.

Για τρύπες έως 6mm

Περιεχόμενα
συσκευασίας :

•
•
•
•
•
•

Repair Kits / Kit Επισκευή Ελαστικών

Η επισκευή ενός σκασμένου ελαστικού
δεν ήταν ποτέ ευκολότερη !!!

Sealant Slime 273 ml
Κομπρεσέρ
Χρήση ασφαλείας
Δείκτης πίεσης
3 τύποι σύνδεσης για
το ηλεκτρικό ρεύμα
Εργαλεία &
αντάπτορες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ
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SMART TUBE
SMART TUBE
Τα smart tube , προλαμβάνουν και διευκολύνουν τις καθημερινές εργασίες, αποφεύγοντας
έτσι την βλάβη στους τροχούς των καροτσιών από την φόρτωση βαρέων αντικειμένων.

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ Ή ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΕΩΣ

3mm

Smart Tubes / Cameras Slime

Για 2 χρόνια

SMART TUBE 6

Ιδανικό για αγροτικές &
κατασκευαστικές εργασίες !
Ref. 19139
Smart
Tube 6
6 τεμ./κιβ.
Διαστάσεις:

•

410/350x6

SMART TUBE 8

Ref. 19149
Smart
Tube 8
6 τεμ./κιβ.
Διαστάσεις:

•
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480/400x8

QUICK SPAIR
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
• Παρέχει ασφάλεια στους αισθητήρες
πίεσης των ελαστικών

TIRE
SENSOR

φεύγει με το νερό

• Ασφαλή για τους ανθρώπους
για τα οχήματα και το περιβάλλον

Εξαιρετικά γρήγορη επισκευή
των ελαστικών

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΕΩΣ

6 mm

QUICK SPAIR
500 ml
QUICK SPAIR
400 ml

Μη
Εύφλεκτο

Ειδικό προωθητικό
αεριο 134Α

Ref. 60101

Ref. 60100

Quik
Spair

Quik
Spair

400 ml
6 τεμ./κιβ

500 ml
6 τεμ./κιβ

Quick Spair/ Επισκευή έκτακτης ανάγκης

• Εύκολο στο καθάρισμα

SAFE!
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SLIME PRO
TIRE
SENSOR

SLIME PRO ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

SAFE!

• Ειδική φόρμουλα ΄΄Balance Plus΄΄
• Αποτελείται από οργανωμένα μόρια που με
βάση το μαγνητικό τους φορτίο , ενώνονται
μεταξύ τους , δημιουργώντας ένα λεπτό ,
ομοιόμορφο στρώμα .
• Είναι καθήκον του σφραγιστικού να κρατήσει
το κάλυμμα αποτρέποντας έτσι κάθε πιθανότητα κραδασμών σε λακκούβες.

Slime Pro

• Συμβατό με το Σύστημα ελέγχου πίεσης
ελαστικών
• Περιέχει αναστολείς σκουριάς και διάβρωσης
ώστε να είναι συμβατό με όλα τα μέταλλα.
• Αποτρέπει κλαταρίσματα έως 10mm.
Καθώς και την απώλεια αέρα στα ελαστικά ,
με διάρκεια 3 χρόνια.

Αποτρέπει φθορές
( τρύπες ) έως 10mm.
& απώλεια στον αέρα
των ελαστικών
Χαμηλή
Πίεση

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
10

ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ

Κανονική
Πίεση

ΚΑΚΟΝΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

Υψηλή
Πίεση

ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ

Slime Pro
Ref. 19104
Slime
Αντάπτορας
δοχείου

Ref. 19104
Slime
Pro OTR
19 L
1 τεμ./κιβ
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Gas-Shop.gr
Tel.: +30 2310 254965
Tel.: +30 2382 081200
Fax.: +30 2382 081202
e-mail: info@gas-shop.gr
https : www.gas-shop.gr

