
I s dírou v pneumatice můžete jet dál

Ostrý předmět na silnici a je tu defekt, díra, prasklá nebo děravá 
pneumatika, jak už to jde různě říct. Problém, se kterým stojíte na 
silnici – se kterým ale vůbec nemusíte zastavit, pokud máte 
TyreGuardian™, oceněný známým automobilovým časopisem 
EUROPEAN CAR jako výrobek roku 2009.

Volný překlad článku v EUROPEAN CAR (prosinec 2009) říká 
toto:

Už dříve existovaly nějaké přípravky proti defektům pneumatik. 
Ale ty buď nefungovaly nebo byly příliš těžké nebo umatlaly 
okolí při aplikaci nebo odstraňování z pneumatik.
Nyní k nám dorazil TyreGuardian™, přípravek nové generace, 
který funguje a nenechá vás v nesnázích.

Výrobek funguje jako prevence proti úniku vzduchu způsobenému 
průpichem pneumatik až do průměru otvoru 6 mm, ale když jsme 
my propíchali nějaké naše vlastní pneumatiky, tak jsme zjistili, že 
to funguje až do průměru otvoru 7,5 mm.
Ale to není všechno, s tímto výrobkem se také snadno a čistě 
pracuje, neumatlává ani kola ani podlahu dílny. Z hlediska 
přírustku hmotnosti, běžná dávka do průměrných 17´´až 19´´ 
pneumatik váží jen asi 100 – 125 g, což se ani nedá nazvat 
nějakou zátěží navíc, když tím ušetříte asi 25 kg za rezervu.
Testovali jsme to jak na litých tak kovaných kolech a nenarazilii 
jsme na žádné problémy, dokonce to dobře spolupracuje i se 
senzory tlaku vzduchu . Slyšeli jsme také, že se tento přípravek 
uplatňuje i v motoristickém sportu, používají ho některé závodní 
týmy v Austrálii a v USA. Ohledně udělení titulu Výrobek roku – 
toto byla pro nás letos jednoduchá volba.

TyreGuardian™ vás nenechá stát, když náhoda velí hledat 



rezervu a zvedat auto a vyměnit kolo, nebo volat servis. 
TyreGuardian™ díru opraví, aniž byste museli zastavit.
TyreGuardian™ vydrží „čekat na příležitost“ po celou dobu 
životnosti pneumatiky.
TyreGuardian™ v pneumatikách udržuje stálý tlak a odpadá tak 
nutnost jej kontrolovat a pneumatiky dohušťovat, navíc tím stoupá 
jejich životnost.
TyreGuardian™ nefunguje jen dočasně, jako spreje na nouzový 
dojezd.

Jak to funguje?

TyreGuardian™ je chytrý 
gel nové generace, který se 
snadno aplikuje přes 
ventilek do pneumatiky. 

Po aplikaci přípravek po 
několika kilometrech rotací 
pneumatik vytvořil tenký 
film, rovnoměrně ulpívající 
na vnitřní straně pneumatiky. Tím jsou zaceleny netěsností a 
pórovitosti pneumatiky – která je poté chráněna proti průpichům 
po celou dobu její životnosti. 

Když dojde k propíchnutí pneumatiky, stlačený vzduch uvnitř 
pneumatiky se snaží uniknout ven, čímž zaktivizuje 
TyreGuardian™ , který neprodleně v místě průpichu zacelí otvor 
způsobený propíchnutím, bez ohledu na to, zda propichující těleso 
bylo z pneumatiky odstraněno nebo v ní zůstalo. Zacelení je 
trvalé, pneumatiku není potřeba nijak opravovat. Dokonce ani 
zastavit není potřeba. 


