Continental Barum s.r.o.

Životnost nových (nepoužívaných) pneumatik pro
osobní a dodávková vozidla.
Prohlášení Continental AG
Stárnutí pneumatiky je projevem chemických a fyzikálních procesů, které probíhají velmi pomalu
u nových, nepoužívaných pneu pokud jsou správně skladovány. Při skladování za doporučených
podmínek (např.: v chladu, suchu, mimo dosah přímého světla, chemických látek a zdrojů
ozonu), si bude pneumatika udržovat své původní dobře vyvážené vlastnosti po dlouhé časové
období.
Správně skladované a nepoužívané pneumatiky do stáří 5 let mohou být prodávány jako
nové pneumatiky a je možné je dát do normálního provozu. (Continental nedoporučuje nákup
nebo používání použitých pneumatik, které mají neznámou historii.)
Poznámka: Záruční doba začíná datem koupě pneumatiky. Continental doporučuje, aby všechny
pneumatiky (včetně rezervních pneu), které jsou starší než 10 let od data výroby, byly nahrazeny
novými pneumatikami.
Odborné doporučení firmy Continental:
Doporučení pro skladování pneumatik.
Doporučení pro provoz a životnost osobních a dodávkových pneumatik.
Doporučení pro provoz použitých (opotřebených) osobních a dodávkových pneumatik.
(informace – viz. Technický rádce Continental, www.conti-online.cz)
Časové rozpoznání stáří pneumatik
Stáří jakékoliv pneumatiky může být nalezeno na bočnici po prozkoumání znaků následujících za
symbolem „DOT“.
Stáří pneumatik vyrobených po roce 1999 je dáno posledními čtyřmi číslicemi, které identifikují
datum výroby podle týdnů. První dvě číslice ze čtyřčíslí označují týden výroby (v rozsahu od „1“
do „53“).
Poslední dvě číslice označují rok výroby (např. pneumatika s označením „DOT XXXXXXXX2703“
byla vyrobena ve 27 týdnu roku 2003).
Pneumatiky vyrobené před rokem 2000 mají datum výroby označeno pouze třemi číslicemi. Pro
další rozlišení data výroby v rámci desetiletí 1990 přidal Continental za trojici čísel označujících
datum výroby trojúhelník (◄).To znamená, že pneumatiky s označením „DOT XXXXXXX274◄“
byly vyrobeny v týdnu 27 roku 1994.
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