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A szélvédő van leginkább kitéve
a külső sérüléseknek, ezért feltétlenül

tudnia kell, hogy mikor van szükség
a javítására, és mikor szükséges a cseréje.



A SZÉLVÉDŐ FELÉPÍTÉSE

Korábban a szélvédők edzett üvegből készültek, és 
egy sérülés alkalmával ezer darabra törtek. A modern 
szélvédők már mind rétegelt üvegből vannak. Ezeknél az 
üvegrétegek közé polivinil-butirátból (PVB) készült fólia 
kerül, amitől a szélvédő rugalmas lesz és nem hasad. 
Sérülés esetén a fólia összetartja az üvegfelületet.

A SZÉLVÉDŐ SÉRÜLÉSEI

JAVÍTHATÓ SÉRÜLÉSEK

A PEUGEOT TANÁCSAI
Ha a szélvédőt sérülés éri, azonnal ragasszon a sérült 
felületre egy, a sérült felülettel megegyező nagyságú 
átlátszó védőfóliát. Ezzel megakadályozhatja, hogy 
a szélvédőbe a sérült ponton keresztül szennyeződés 
vagy víz kerüljön, ami igencsak megnehezíti, sőt 
akár lehetetlenné is teheti a javítást. A védőfólia 
felragasztása után minél hamarabb vegye fel 
a kapcsolatot valamelyik hivatalos PEUGEOT 
márkaszervizzel.

NEM JAVÍTHATÓ SÉRÜLÉSEK

•  A vezető látóterében keletkezett törések
• A szélvédő szélén keletkezett törések

Csillag alakú 
törés

Félgömb 
alakú törés

Félgömb/csillag 
alakú kombinált 
törés

Buborék alakú 
törés



A PEUGEOT
KARBANTARTÁSI JAVASLATAI

Ne várjon a szélvédő javításával, mert a baj súlyosbodhat, 
és a sérülés egy idő után nem lesz javítható.
A gyors javítással megelőzheti a jóval drágább 
szélvédőcserét.
Ha a sérülés nem javítható, munkatársunk a szélvédő 
cseréjét fogja javasolni.
Bármi legyen is a probléma a szélvédőjével, 
a PEUGEOT tanácsaira és adekvát kereskedelmi 
ajánlataira mindig számíthat.

Az önrészre vonatkozó kérdéseivel forduljon 
bizalommal a legközelebbi PEUGEOT márkaszerviz 
szerviztanácsadójához.

A SZÉLVÉDŐ JAVÍTÁSA

A felverődő apró kavicsok okozta sérülések 
akadályozhatják a kilátást, és gyengítik a szélvédőt.
Amennyiben ezek a törések javíthatók, a PEUGEOT 
hálózat munkatársa műgyantát fecskendez beléjük. 
A művelet során a nedvesség, a por és a levegő 
eltávolítása vákuumszivattyúval történik.

NEM JAVÍTHATÓ TERÜLET:

30 cm átmérőjű 
terület a vezető 

látóterében

•  Azok a csillag alakú törések, amelyek átmérője 
nagyobb, mint egy 10 Ft-os pénzérme, vagy ha 
háromnál több törés van a szélvédőn. 
Egy törés csak egyszer javítható.

• Az anyagveszteséggel járó törések
• A hővédő szélvédőkön keletkezett törések



A SZÉLVÉDŐ
ÉS A MŰSZAKI VIZSGA
Egy több mint 30 cm hosszú egyenes 
repedéssel a szélvédőjén már nem engedik 
át az autót a műszaki vizsgán.

A kellemetlenségek elkerülése érdekében 
ellenőriztesse gépjárműve szélvédőjét a 
PEUGEOT hálózat munkatársaival!

MEGBÍZHATÓ ÉS BIZTONSÁGOS
PEUGEOT SZÉLVÉDŐK
A PEUGEOT szélvédők kiváló minőségűek, 
és a legszigorúbb előírásoknak is 
megfelelnek.

Teljes mértékben PEUGEOT gépjárművéhez 
készültek, magas minőség és hosszú 
élettartam jellemzi őket.

A PEUGEOT
ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM
A PEUGEOT mint a környezet védelméért 
felelősséget érző konstruktőr aktív 
szerepet vállal a szennyező anyagok 
kezelésében*.

A PEUGEOT és hálózata a gépjárművek 
teljes életciklusa alatt (a modellek 
tervezésétől egészen a használt alkatrészek 
újrahasznosításáig) gondosan ügyel a 
környezet megóvására*.

*Bővebb információt a 
peugeot.hu/szerviz-es-alkatresz/karbantartasi-tanacsok.html 
oldalon talál.
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A LENGÉSCSILLAPÍTÓKRÓL

AZ ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOKRÓL

AZ AKKUMULÁTORRÓL

A LÉGKONDICIONÁLÓRÓL 
ÉS A POLLENSZŰRŐRŐL

A KIPUFOGÓRENDSZERRŐL 
ÉS A RÉSZECSKESZŰRŐRŐL

A VILÁGÍTÁSRÓL

A FÉKRENDSZERRŐL

AZ EREDETI PEUGEOT ALKATRÉSZEKRŐL

A VEZÉRMŰKÉSZLETRŐL

A KENŐANYAGOKRÓL

A SZÉLVÉDŐRŐL

A CSEREDARABOS ALKATRÉSZEKRŐL

A GUMIABRONCSOKRÓL

A TÉLI GUMIKRÓL

AZ ÁTVIZSGÁLÁSRÓL


