
STP HeatShield 
 
 
STP HeatShield este un izolator de zgomot și un capac (conceput pentru păstrarea pe termen lung 
a căldurii motorului vehiculului și pentru reducerea zgomotului de lucru al motorului). Produsul 
poate fi exploatat în orice anotimp. 
 
În sezonul de iarnă (la o temperatură a mediului mai mică de 0 ° C), detaliul este instalat în spațiul 
inferior și acoperă motorul. În sezonul de vară (la o temperatură a mediului mai mare de 0 ° C), 
detaliul este instalat în capota din partea laterală a motorului cu ajutorul dispozitivelor de fixare 
incluse. 

 
Cerințe tehnice 
 
Produsul este setul, care constă dintr-un element al izolatorului de zgomot al capotei și al capacului 
Hood Cover STP HeatShield și un set de elemente de fixare pentru capotă. Elementele de fixare 
includ o clemă de montare și un autocolant (50x50x2). 
 
Cerințele privind compoziția detaliilor  
Detaliul este o construcție multistratificată compusă din: 
 
- Un strat față (material nețesut). Partea convexă a detaliului este considerată stratul de față; 
 
- Un strat de izolare fonică și termică (spumă poliuretanică); 
 
- Un strat din spate (nețesută). 
 
Transportarea și depozitarea   
Materialul trebuie manevrat în condiții care elimină pătrunderea umidității. Este interzisă 
îndoirea pachetelor de materiale în timpul manevrării. 
 
Ambalajele trebuie transportate orizontal pe o suprafață plană în orice tip de transport acoperit, în 
conformitate cu regulile de transport pentru acest tip de produs, în condiții. 
Materialul trebuie să fie depozitat în paleți, la o distanță nu mai mică de 1 m de aparatele de 
încălzire, în condiții care elimină umezeala sau pătrunderea uleiului și expunerea la lumina 
soarelui, orizontal, pe o suprafață plană. 
 
Cerințe de instalare 
 
Detaliile vor fi instalate în spațiul inferior pentru a acoperi motorul. Datorită diferitelor tipuri de 
configurație a spațiului inferior, pot fi lăsate elemente de rezervă. Ele trebuie să fie îndoite sau 
tăiate de-a lungul cusăturilor. Detaliile pot fi ușor dezmembrate și reutilizate. 
 
Cerințe de exploatare 
 
Materialul trebuie exploatat la o diferență de temperatură de la -45 ° C la + 150 ° C. Detaliul trebuie 
aranjat în spațiul interior în funcție de sezon. 
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