MONTASJEANVISNING
FOR THERMO-TEC
EKSOSBANDASJE
1)

Mål hvert rør fra eksosport-flens til collector (samlerør). Nødvendig mengde materiale er angitt
på forpakning-side. Produktet skal kun overlappe med ca. 6 mm. i montasjen, for å unngå
varmepunkter.
VIKTIG! Før du kutter eksosbandasjen, legg til 20 cm. ekstra for hvert eksosrørbend.

2)

Kutt egnet lengde materiale for hvert rør og collector.

3)

Kutt Snap Strap montasjeklemmer i egnet lengde eller benytt
2 slangeklemmer pr. rør.

4)

Fukt bandasjen i vann for øke smidighetene i materialet.
IKKE GJENOMBLØT! Legg den fuktige bandasjen rundt toppen av den første eksosport-flensen
og fest med Snap Straps eller slangeklemme. Festes stramt med jevn overlapp på ca. 6 mm. rundt
alle rør og collector. Ikke overdriv overlappen, da dette gir ujevn varme.
Merk: ved montasje rundt tettsittende rør, bruk en flat skrutrekker for å
separere rørene og lettere komme til med eksosbandasjen.

5)

La montasjen bli fullstendig tørr igjen i nærheten av en varmekilde før bruk.

6)

Spray på Thermo-Tec’s Høy Temperatur Beskytelsesspray på den tørre eksosbandasjen. Belegget fra sprayen øker levetiden, endrer fargen og forsegler
porene i materialet mot fuktighet. 1 boks skal dekke 15 meters rull.
Ved evt. motorvask, må bandasjen ikke høytrykkvaskes!
ADVARSEL! På bobiler og kjøretøy som tauer, skal kun 50 cm. av rør fra manifold varmeisoleres. collector (samlerør) skal ikke isoleres. Første motorstart må
skje i et ventilert område, da små mengder olje og restpartikler vil forårsake
røyk i ca. 5 minutter, inntil materialet er herdet.
Deretter skal ikke materialet avgi røyk. Da materialet er fiberglass-lignende, kan
dette forårsake svak hudirritasjon. Isolasjonen inneholder ikke asbest.
RACERS INFO:
Da forgasseren får tilleggsvacuum, kan de i mange tilfeller være nødvendig å gå ned ett eller to
trinn på sekundær- og primær-dysene. KontroIler tennplugger og juster deretter.
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