
Brembo bromsbelägg.

Inkörningsinstruktioner
En rätt utförd inkörning ger dig den bästa 
bromsförmågan och det minsta slitaget på belägg och 
bromsskiva.

SINTER BELÄGG

Innan du monterar de nya beläggen: Kontrollera tjockleken på 
skivans slityta, så att den ej understiger den på skivan angivna 
min. tjockleken (Brembo skiva ="min.th"). Om tjockleken ligger 

nära minimum gränsen måste skivan bytas ut.  
Belägg och skiva får absolut inte komma i kontakt med olja, fett 

eller någon form av skyddspasta etc. 
Undvik om möjligt hårda och långa inbromsningar under dom 
första  100 - 150 km. Om din skiva (or) visar tendens till tydliga 
urholkningar på friktionsytan, förläng inkörningen under stor 

försiktighet till 200 - 300 km.  
VIKTIGT ATT NOTERA. Inkörningsperioden kan anses vara över 
när beläggets anliggningsyta till skivan är 60% eller mer av den 
totala slitytan. För att utföra denna kontroll kan det bli nödvändigt 
att montera ur beläggen. Växla ej ytter och innerbelägg när du 

återmonterar. 

BELÄGG MED RC COMPOUND 
Instructions in English 

Instruktionen i PDF format 
OBS! Du har köpt en racing produkt avsedd endast för att 

användas vid bankörning. Läs och genomför följande 
inkörnings instruktion noggrant.
Följande instruktioner skall göras på bana.

Alt. A - Ny skiva med RC broms belägg 

1. Gör en serie med lätta inbromsningar tills full kontakt mellan 

belägg och skiva uppnås. 
2. Repetera serier med lätta inbromsningar tills hela skivan uppnått 

en konstant och homogen temperatur. Vid denna operation 
kommer ett tunt lager av friktionsmaterial att fästa på rotorn och 
ge den sin typiskt mörka färg. Denna tunna film kommer att 
finnas på skivan under hela livslängden förutsatt att RC belägg 

används. 
3. Kyl ner bromsskivan. 
4. Fortsätt med en gradvis uppvärmning för att göra bromssystemet 

klart för race. 

Alt. B - RC belägg och skiva som körts med annat 
compound.

1. Rengör rotorns yta från det gamla beläggets film, använd ett fint 
slippapper (130-180 ) slipa försiktigt. OBS! Det är mycket viktigt 

att detta utförs noggrant. 
2. Nu kan du starta inkörningen enligt alt. A se ovan. 

VIKTIGT! Använd aldrig gas och broms samtidigt, det kan orsaka skada 
och förstör beläggets bromskapacitet.


