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INVULNER.
INVULNER on renkaita säästävä asbestivalmiste, joka silmänräpäyksessä tiivistää renkaan ajopintaan ilmesty*

neet reijät.
Edut Invulnerin käyttämisestä:

I. Melkoisesti vähentyneet rengaskustannukset, koska Invulner:
a) pitää ilmapaineen pysyväisenä (ktso tod. N:o 2 ja 3);
b) estää ulkokumia pilaantumasta, silläpeerusteella, että siihen ilmestyneet reijat tiivistyvät, jonka kautta estetään

hiekan ja kosteuden, jotka vaikuttavat turmeltavasti kanvaasiin, tunkeutumasta sisään;
c) reikien ilmaantuessa tekee tarpeettomaksi renkaiden irroittamisen ja jälleen paikalleen asettamisen, jonka kautta

vältetään sisäkumin rikkoutumista sekä ulkokumin clinchien ja vanteiden kulumista;
d) säästää vulkanoimiskuluja;
e) säilyttää sisäkumin joustavuutta ja vähentää ulkokumin kuumentumista ajon aikana, joten räjähdysvaara tämän

kautta käy melkoista pienemmäksi. (Katso todistusta N:o 5).
11. Säästää aikaa ja harmia, koska Invulner ajettaessa silmänräpäyksessä tiivistää reijat, joten vältetään pyörien

vaihtamista tahi aikaaviepää paikkaamista.
INVULNER taataan vapaaksi liimasta, öljystä, hapoista tahi muista aineksista, jotka voisivat haitallisesti vaikuttaa

kumin kestävyyteen tahi joustavuuteen. (Katso todistuksia N:o 4ja 5).
Invulnerin hankintakustannukset nousevat ainoastaan noin 5 °/o:iin sisä* ja ulkokumin arvosta. Jos niinmuodoin

ajetaan 21,000 km. 20,000 km:n asemesta, käyttämällä samaa ulkokumia, mikä Invulneria käyttämällä helposti käy päinsä,
niin säästetään Invulnerin hankintakustannukset ja kaikki se, minkä rengas sen jälkeen kestävyydessään ylittää, saadaan
ilmaiseksi.

Älkää senvuoksi laiminlyökö heti hankkia itsellenne Invulneria

OSA TODISTUKSISTA.

Wiesbadenin Auto-Klubi E. V.
Wiesbaden, marrask. 18 p:nä 1921.

yhtiön kirjeenvaihtajajäsen, läsnäollessa teräspuikolla porata erää-
seen moottoripyörään monteeratun »Pirelli»-renkaan 895 — 135 niin
läpi reijän.

Tämä reikä aiheutti ilman ulosvirtauksen, joka kuitenkin vii-
pymättä keskeytyi, kun pyörälle tehtiin neljänneskäännös, niin että
Invulner aines pääsi reikään. Renkaaseen kiinnitetty manometri
osoitti nyt 5,7 kgn sisäpainetta cm 2 :llä. Sen jälkeen suljin m; no-
metrin sisäkumiin johtavanliitoskappaleen niin ettei sisäkumia enää
voitu uudelleen pumputa.

Seuraavana päivänä eli joulukuun 14 p:nä klo 5 j.p.p. luin mano-
metristä, samojen todistajain läsnäollessa, niiden joukossa myöskin
esittelijä, hra A. Laurent, että paine osoitti 5,6 kg. Tämän eron,
0,1 kg, syytän kuitenkin aiheutuneeksi edellisenä päivänä olleesta
paljoa korkeammasta lämpömäärästä enkä minkäänlaisesta ilman
virtaamisesta ulos renkaasta.

Toivomuksenne mukaisesti saamme täten vahvistaa, että »In-
vulner»-nimisellä valmisteellanne, joka ilmoituksen mukaan tekee
jokaisen reijan vaarattomaksi, on tämän vuoden lokakuun 24 p:nä
tehty koe Teknillisessä Komissionissamme, mikä koe vakuutti
tilaisuuteen kutsutuille asiantuntijoille, että se vaurio, joka aiheutui
4 ilmakehään pumpatulle kumirenkaalle sen kautta, että siihen is-
kettiin 5 m.m. paksuinen naula, oikeastaan silmänräpäyksessä ja
automaattisesti saatiin poistetuksi kantamalla pyörää. Rengasta
lävistettiin niinhyvin sen kuluntapinnan puolelta kuin sivustakin
päin sillä seurauksella, että pyörän kerran käännyttyä seurasi tehty-
jen reikien pikainen ummistuminen, eikä pumpatun renkaan paino-
häviö ollut havaittava sitä painemittrilla mitattaessa. Sitäpaitsi
tulimme vakuutetuiksi siitä, että Landaulefin etupyörän reng; s,
johon vasaralla lyötiin iso naula ja joka naula sai siihen jäädä, yh-
den km:n matkan jälkeen täydelleen säilytti paineensa eikä myöskään
vähentänyt sitä, kun naula pihdeillä vedettiin renkaasta pois.

Jos nyt todellakin on niin, ettei »Invulner» valmisteenne hajaudu
ja ettei se ole ilman vaikutukselle altis tahi muutu, eikä sisällä hap-
poa, öljyä tahi liimaa, niin luulemme voivamme otaksua, että tämä
valmiste juuri kuvaa sitä kauvan etsittyä ainesta, joka vastaisuu-
dessa tulee vapauttamaan autonkäyttäjät niistä hankaluuksista,
jotka naulojen synnyttämät reijat saavat aikaan.

Kokeen johdosta täytettiin myöskin erään teknillisen komissi-
onin jäsenen auton takapyörä Invulner-valmisteella, jolloin tulimme
vakuutetuiksi siitä, että renkaan varustaminen Invulner-valmisteella
on hyvin yksinkertaista ja ettei voida otaksua yhteentaker tumisen
syntymistä ilmaletkun (= sisäkumin) ja ulkokumin välillä, jos nes-
teestä jonkun verran pääsisi vuotamaan ulos.

Lausunnollamme tarkoitamme sitä, että valmiste, edellyttäen
sitä kestäväksi ja ilmaa varten lujaksi, ei ainoastaan poista naula-
vaurioita, vaan myöskin tukkii kaikki sisäkumin huokoset, joten
säästytään renkaiden jatkuvasta pumppuani isesta. Suostumme
siilien, että reklaamitarkoituksessa saatte käyttää tätä teknillisen
komissionimme lausuntoa ja merkitsemme.

Kunnioittaen:
Wiesbadenin Auto-Klubi E. V.

Teknillinen Komissioni:

Oikeastaan totesin minä, että renkaan kuluntapuolella, irrot-
tamisen jälkeen, oli keskimäärin noin 40 reikää cm kohti, siis kaik-
kiaan noin 2,200 reikää eli naarmua, jotka edellisenä päivänä oli tehty
koetarkoitusta varten ja joiden läpi Invulner aines tihkui kun nyt
otettiin irti.

Petitjean Curt van der Sandt
R. Siebel Stägemann

Tämän johdosta laadin minä lausuntoni ja mainitsin niinmuo-
doin mielipiteenäni, että, jos Invulner valmiste, kuten yksinmyyjä
vakuuttaa, ei syövytä kumia, niin näyttää se huomattavalta keksin-
nöltä, joka säästää autonajajaa siitä ikävästä ajanhukasta, jonka
reijat aiheuttavat hänelle matkalla.

R. A. C. B:n presidentti.
Belgialaisen Insinööri Yhdistyksen presidentti.

La Vie Automobile. Paris 24/3 1922.
Tällä hetkellä olen minä, sisäkumit täytettyinäTeidän »Invulner»

valmisteellanne, matkustanut noin 35,000 km, josta 25,000 km 8-
silinterisellä Darracq'illa ja 10,000 km 18 hevosvoimaisella Voisin'illa.

Tällä pitkällä matkalla, joka kulki Alppien yli Pyreneitten ja
pohjois Italian huonoimmilla teillä, ei minulla ole ollut ainoatakaan
harmia reikien tähden ja tämän todistan minä kaikkein suurimmalla
mielihyvällä.

Miten edullista lieneekin tarvitsematta koskaan takertua tielle,
vaan aina voida saapua ajoissa etukäteen määrättyyn paikkaan,
olkoonpa se kuinka syrjässä taliansa, niin näyttää minusta kuitenkin
kuin valmisteenne pääetu olisi siinä, että se aina voi säilyttää sisä-
kumissa saman paineen. Tämän kautta lisääntyy ulkokumin kes-
tävyys melkoisesti, minkä voin osoittaa todistamalla, että sama
rengaskerta, joka on kulkenut 20,000 km 8-silinterisellä Darracq'illa,
edelleenkin kelpaa ja kestää Parisissa.

Voisin-koneessa eivät renkaat 10,000 km:n kulun jälkeen osoit-
taneet minkäänlaista muutosmerkkiä.

Kuninkaallinen Belgialainen Autoklubi.
Bryssel, joulukuun 19 p:nä 1921.

Herra Goux'in, Parisista, Invulner-valmisteen yksinmyyjän,
kehoituksesta saan vahvistaa seuraavaa, joka osoittaa, että mai-
nittu valmiste automaattisesti tukkii reijat autorenkaissa, joka tällä
aineella on täytetty.

Joulukuun 13 p:nä klo 5 j.p.p. annoin herra Lacroix'in myymä-
lässä Brysselin autonäyttelyssä, herrojen Goux'in, Lacroix'in ja
Geo Hulin'in, joka on R. A. C. B:n ja Belgialaisen Autokonstruktööri-

Senvuoksi minun mielestäni tätä valmistetta pitäisi levitettä-
män kaikkialle, sillä se supistaa vaunun kunnossapito- ja käyttö-
kustannuksia, se voi lisätä autonkuljettajain lukumäärää ja sillä ta-
voin välillisesti vaikuttaa teollisuutemme kehitykseen ja menestykseen.

Charles Faroux.
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Frankfurt A/Main, huhtik. 19 p. 22.
Treuhandgesellscliaftin Frankfurt A/Mossessa, tarkastusta var-

ten asettama, auto- ja polkupyöräletkuja varten tarkoitettu »Invulner»
niminen täyteaine tarkastettiin täällä seikkaperäisesti ja tehtiin
sillä niinhyvin käytännöllisiä kokeita kuinkem iällisiätutkimuksiakin.

Kemiallisessa tutkimuksessa, jonka tarkoituksena oliensin päästä
selville siitä, sisältääkö täytemassa minkäänlaisia kumia vahingoit-
tavia aineita, osoittautui »Invulner» olevansa vapaa kumia irroitta-
vista ja sitä vahingoittavista sekoituksista. Käytännöllinen koe ei
osoittanut mitään muutoksia koekappaleen joustavuuteen, ulkomuo-
toon eikä kokoonpanoon nähden, vaikkakin sitä useita päiviä käsi-
teltiin täytemassan eniten vaikuttavien aineksien miedontamat-
tomalla supistuksella.

Invulner, puuromainen, sitkeästijuokseva massa, sisältää noin
70 —80 % vettä. Loput on asbestifiiberiainetta ja orgaaninen kap-
pale, noin 5 %, minkä me eristimme.

Tutkimus sietää sen loppulauseen, että alkuaineena täytemas-
san vaikuttavan lisän esittämiseksi käytettiin aromaattisten hiili-
vetyjen Hydrozyl-yhdistelmiä, kuten Phenolia tahi sen homoloogeja
ja bensoolin sijoittumistuloksia. Kokoonpanoltaan on tämä orgaa-
ninen kappale lopputuloksena korkeamolekylääristen uudistustuot-
teiden synteesistä, mutta sitä ei voida analisoida aineksissa sattu-
neen kombination in (komponenttien) avulla. Sitäpaitsi löytyy
mitätön määrä alkohoolia ja eräänlaista ruskeata väriainetta; kum-
mallakaan näillä kappaleilla ei ole mitään tekemistä Invulnerin omi-
naisuuksilla.

varsinkin lämpimällä säällä melkolailla estämään uiko- ja sisäkumin
kovaa kuumentumista, joten tämän kautta ehkäistään räjähdys,
mikä voisi syntyä sisäkumin sisässä olevasta ankarasta paineesta.
Se, joka käyttää Invulneria, huomaa erinomaisen mieluisaksi sen
yllättävän seikan, että ilmanpaine, ilmanpitävän tiivistyksen ja
kaikkien letkuseinien huokosten liettämisen tähden, pysyy melkein
muuttumattomana, kestäen melkein sitä kauvemmin, kuta sään-
nöllisemmin ajoneuvoa käytetään.

Uskallan voivani ja haluaisin yleisestä mielenkiinnosta toivoa,
että kaikki nämä Invulnerin tärkeät edut johdattaisivat siihen, että
pian voitaisiin poistaa liikemiehissä ja mekaanikoissa löytyvä, itses-
tänsä oikeutettu epäilys puheenaolevassa lausunnossa koskevan
Invulnerin suhteen. Paremmin kuin koskaan ennen olisi nykyisinä
vaikeina aikoina tämä ajanmukaisen urheilu- ja kulkuneuvoavun
teknillinen täydellisyys lausuttava tervetulleeksi.

Otto Luders.

Warsova, huhtik. 14 p. 1923.
Sotani inisteriö. Osasto VI.
Autojoukkojen osasto. Luettelo Nr 3906/23 Aut.

TODISTUS.
Täten todistan, että Invulner valmiste, kun sitä tarkoin koeteltiin

armeijan autoissa ja laboratoriossa, on näyttänyt kestäneen kokeen
sikäli, että renkaitten kulutus on vähentynyt.

Täytemassan suuri vesipitoisuus näyttää tarkoituksenmukai-
selta, koska täten ehkäistään renkaan liiallinen kuumentuminen ja
voidaan välttää orgaanisen lisän hajautumista, mikä alkaa kuumuuden
ylittäessä 80 %.

Käytännölliset kokeet, joita tehtiin Invulner valmisteella, osoit-
tivat läpeensä hyviä tuloksia ja johdattivat massan suotuiseen arvos-
telemiseen.

21.4. 1923kirjoittaa Invulner-tehdas tämän johdosta seuraavaa:
Puolassa oleva edustajamme kävi toissapäivänä luonamme ja

antoi meille tilauksen 6000 purkille No 2, samalla ilmoittaen meille,
että Puolan Sotaininisteriö, 8 kuukauden tarkan kokeilun jälkeen,
on ottanut käytäntöön Invulnerin kaikkia armeijan vaunuja varten.

Adlerwerke, voim. Heinr. Kleyer A. G.
Tarveainekoeosasto.

Teknillisen armeijan VI osaston johtaja
Rybinski (sin.)

Prikaati Kenraali-Insinööri.

Dr. Wurmbach.

Otto Luders, julkisesti virallinen, valantehnyt asianymmärtäjä
polkupyöriä varten Berlinin Kauppakamarissa.

Berlin, kesäkuun 17 p. 1922.

Kuninkaallinen Norjalainen Autoklubi.
Kristianiassa, lielmik. 8 p. 1923.

Invulner tehtaalta, Wiirzburger Co, Wiesbadenissa, sain minä
kesän alussa Invulneria koskevan näytelähetyksen pyynnöllä, että
kokeilisin mainitulla massalla. Nähtyäni lausuntoja Parisin näyt-
telystä 1921, ja Kuninkaalliselta Belgialaiselta Auto-Klubin Tek-
nilliseltä Komitealta, huomasin, että minunkin pitäisi koettaa tätä
uutta ainetta ja annoin täyttää sitä autonikumpaiseenkin etupyörään.

Täyttämisen jälkeen ryhdyin kokeilemaan pistämällä naskalin,
yhden naulan y.m. renkaaseen. Reikä täyttyi silmänräpäyksessä.
Myöhemmin olen koko kesän ajanut pitämällä Invulneria etupyö-
rissä, enkä ole huomannut minkäänlaista reikää, niinikään on ilman-
paine etupyörissä tähän päivään asti säilynyt erittäin hyvin.

Lausunto,
joka koskee »Invulner» nimistä letkutiivistysnestettä.

Edessäni on jäljennöksiä seuraavista lausunnoista ja selityksistä:
1) Raportti ja lausunto marraskuun 18p:ltä 1921 Wiesbadenin

Autoklubin Teknilliseltä Komission ilta.
2) Raportti ja lausunto joulukuun 19 p:ltä 1921 Belgialaisen

Autoklubin ja Belgialaisen Insinööri Yhdistyksen presidentiltä.
3) Raportti ja lausunto maaliskuun 24 p:ltä 1922 Parisissa

ilmestyvän »La Vie Automobile» nimisen ammattia ikäkausiehden
päätoimittajalta, Charles Faroux.

4) Raportti ja lausunto huhtikuun 19 p:ltä 1922 Adlerwerke'n,
vorm. Heinrich Kleyer A/G, Frankfurt A/Main, Tarveainekoeosastolta.

Käytettäväkseni asetetuilla Invulner näytteillä (alkuperäiset
purkit (=tölkit) koko No 1 polkupyöriä ja koko No 2 moottoripyöriä
ja autoja varten) olen itse jo toukokuun alusta 1922 lähtien tehnyt
käytännöllisiä kokeita sekä tutkinut tämän sakean rengastiivistys-
massan käyttökuntoisuutta ja vaarattomuutta.

Kuten Adlerwerke'n tarveainekoelaitos tarkkojen kemiallisten
tutkimusten perusteella jo on vahvistanut, en minäkään voi muuta
kuin todistaa, että Invuoner ei sisällä liimaa eikä happoa, ei myös-
kään minkäänlaisia liima-aineksia tahi kumialiuoittavia tahi vahin-
gollisia aineita. Senvuoxsi ei pidä sekoittaa tätä uutta valmistetta
muitten tiivistysnesteiden kanssa, jotka usein sisältävät liimaa tahi
dextriinisekoituksia ja jotka enimmäkseen saattavat laitantapaikat
tahi sisäkumin (=letkun) liitoskohdat hajoamaan. Sitävastoin
sisältää Invulner erästä omituista, asbestimassamaista fiberainetta,
kuten muutamat täyteaineet, jotka antavat Invulner-massalle vas-
taavan kestävyyden ja yhtyväisyyden (=koherens).

Letkua kohtaavissa vahingoissa, jotka syntyvät senkautta että
sisäkumiin tunkeutuu teräviä kiviä, lasisirpaleita, nauloja y. m.
samoinkuin vuodoissa, johtuen sisäkumissa olevista huokoisista,
viallisista kohdista sekä pitkäaikaisesta kerrostumisesta ja virheel-
lisestä montteerauksesta aiheutuneissa heikoissa paikoissa käyvät
vialliset kohdat sanoaksemme liettyviksi ja sisästäpäin automaatti-
sesti tiivistyneiksi. Aukkojen sisäistä tukintaa autetaan ja varmen-
netaan tällöin melkolailla asbest ifiberin kautta, joka muodostaa
jonkinlaisen sillan vahingon yli ja saa aikaan sen, että massa käy
yhtenäiseksi. Tässä näen sen tärkeän osan Invulner-menettelyssä,
joka osoittaa tämän uuden aineen olevan kaikkia muita samallaisia
aikaisempia tiivistysnesteitä niin paljon paremman ja edullisemman.

Tekemäni käytännölliset kokeet vahvistavat oikeiksi kaikki
ne tiedot ja takuuvakuutukset, jotka sisältyvät Invulner-liikkeen
minulle lähettämiin prospekteihin ja painotuotteisiin. Näyttää
itsestänsäkin selvältä, että tätä valmistetta on täytettävä ja käy-
tettävä aivan määräysten mukaisesti ja että kolojen ulkokunnin
aiheuttamissa vaikeissa vaurioissa samoinkuin suuremmissa tälk i-
sissa vahingoissa ei pidä odottaa, että Invulner-täyte estää sisäkumia
räjähtämästä rikki. Tosin on Invulnerin runsas vesipitoisuus omiansa

Kunnioittaen
Kunink. Norjalainen Autoklubi

(sin.) A. Rör hoit.
Sihteeri.

Vastaukseksi t.k. 23 päivättyyn arv. kirjeeseenne ilmoitamme
mielihyvin, että olemme tehneet parhaimmat kokeet käyttäessämme
Invulneria.

Nizzassa, huhtik. 12 p. 1922.
Minulle on mieluista lausua tyytyväisyyteni kiittämällä Teitä

Invulner-valmisteestanne ja tahdon ilmoittaa Teille ne tulokset,
jotka olen saanut käyttämällä tätä ainetta.

Marraskuun 14 p:stä alkaen 1921 olen ajanut Överland vaunulla,
820 — 120 renkaalla ja tällöin kulkenut noin 8,000 km tukalilla vuori-
teillä saamatta kuitenkaan ainoatakaan kertaa harmia reikien takia.

Pantaessa uudelleen toista taaemmista ulkokumeista, joka oli
kokonaan kulunut, tulin kovasti hämmästyneeksi löytäessäni ren-
kaasta 3 naulaa, jotka olivat myöskin tunkeutuneet sisäkumin läpi.
Tästä seikasta huolimatta oli viimeksimainittu säilyttänyt paineensa.
Sama sisäkumi pistettiin korjaamattomana uuteen ulkorenkaaseen
4 kgn paineella ja on se siitä saakka kestänyt erinomaisen hyvin,
syystä, että Invulner viipymättä tukki kaikki reijät. Tosin jo aikai-
semmin oli minulla luottamusta valmisteenne kohtaan, mutta täytyy
minun myöntää, etten uskaltanut toivoa niin erinomaista tulosta.
Ylläolevan ilmoittaminen Teille on minulle mieluista japyydän saada
lisätä, että minä ja ystäväni tulevat vastaisuudessa ajamaan ainoas-
taan Invulnerilla varustetuilla sisäkumeilla (=letkuilla).

Maschinenfabrik Gebriider Grote.

Kunnioittaen
N. Yourassof.

Stettinissä toukok. 31 p. 1922.

Kokeilua varten olemme käyttäneet Invulneria eräässä hyvin
viallisessa Hansa-Lloyd henkilöauton renkaassa. Sisäkumissa oli
osapuilleen 40 korjaamatonta naulanreikää ja kuljettuamme 100-
kunta km, tulimme vakuutetuiksi siitä, että mitään vaillinaisuutta
yhtä vähän kuin vähennystäkään paineessa ei syntynyt.

Kunnioittaen
Maschinenfabrik Gebriider Grote.

(nimi).
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KÄYTTÖOHJE.
1. Ota sisäkumi ulos ulkokumista.
2. Irroita venttiili ja työnnä se sisäkumiin, jossa se hyvin pidetään kiinni venttiilireijän lähei*

syydessä.
3. Aseta suppilo sisäkumin venttiilireikään. Kaada massaa ravistettuasi purkkia ensin oikein

hyvin.

Grand
Prix
saatu

autonäyttelyssä
Parisissa

1921 4. Kimitä jälleen venttiili ja katso tarkkaan, että se kunnollisesti tiivistää.
5.] Pumppua] sisäkumi keveästi ja väännä sitä useita kertoja samaan suuntaan, mihin se pyö=

rässä tulee liikkumaan.
6. Aseta paikoilleen pyörän sisä- ja ulkokumi.
7. Pumppua rengas noin neljännekseksi käyntipaineesta ja väännä pyörää useita kertoja ympäri.
8. Pumppua rengas täyteen paineeseensa.
9. Jos venttiilikin halutaan tiivistää, voi se, kun pyörä on irroitettu, tapahtua seuraavalla

tavalla: Anna pyörän seistä noin ! /2 minuuttia venttiili alaspäin käännettynä. Käännä,
äläkä pyöritä, senjälkeen pyörää äkkiä, jotta venttiili tulee olemaan ylöspäin. Paina vent*
tiilineulaa. (Voimakkaalla pumpuniskulla voidaan tulppa venttiilireijästä puhaltaa ulos
tahi, kun venttiilineula on ulosotettu, voidaan tulppa hiusneulalla tahi muulla sentapaisella
työntää sisään).

Autoja varten käytetään:
1 purkki Invulneria N:o 2 kutakin alle 90 mm läpim. rengasta kohti
IV2 „ „ „ „ „ 90-120 „„ 90-120 „

2 „ „ „ „ „ 120-135 „

2 1/2 „ ,1 i, i> ii -UJ Uv ~ ~ ~ ~

3 „ „ „ „ „ 36/6" „

3V2 „ „ „ „ „ 38/7" „

4 40/8"

Moottoripyöriä varten käytetään:
V2purkkia Invulneria N:o 2 kuhunkin 26x2 lU" renkaseen,
A »» »» >» >» ioAJ |t

Polkupyöriä varten käytetään:
1 purkki Invulneria N:o 1 kahteen renkaaseen.

HINTA:

Invulner N:o I Smk. 25: —

„ II „ 75:-
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