
SELANTE
PREVENTIVO

CONTRA
FUROS

EM PNEUS

BICICLETAS
É PREVENTIVO

'É aplicado antes do pneu furar
evitando transtornos, atrasos, risco
de acidente, risco de assalto e gasto
com borracheiro.

Nossos produtos são biodegradáveis,
atóxicos e não inflamáveis.

NÃO É TÓXICO

Produto à base de água (H2O) com
antioxidantes que evitam a corrosão
das partes metálicas do pneu e da
roda, além de manter a temperatura
interna mais reduzida.

FÓRMULA À BASE DE ÁGUA

Os selantes do mercado compostos à
base de GLICOL são tóxicos e corrosivos,
por isso afetam negativamente a
composição química do interior do pneu
em detrimento de sua vida útil,
ressecando-o com o tempo e rachando-o
de dentro para fora.

O monoetilenoglicol exposto à altas
temperaturas, acaba aderindo à
borracha do pneu, sendo muito difícil
de ser removido e o pior, impedindo
que ele possa ser recapado /
recauchutado.

Por outro lado, os reformadores de
pneus rejeitam produtos com GLICOL
porque, ao serem colocados na
autoclave, que é onde a nova banda
de rodagem é colada, eles estouram
dentro da máquina.

NÃO CONTÉM
MONOETILENOGLICOL

MOTOCICLETAS

Entre em
contato conosco

Website:

www.xtire.com.br

Whatsapp:

+55 11 95054.9784
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Telefone:

+55 11 2386.9037



A Vacina de Pneu é um selante
preventivo que veda os

indesejáveis furos
instantaneamente, evitando a

perda de pressão.
 

A dose é única para todos os
tipos de motocicletas,

independentemente do modelo
e cilindrada.

 

MOTO

01 Veda furos
instantaneamente.

02 Mantém a calibragem
por mais tempo.

03 Economiza combustível.

04 Protege e aumenta
a vida útil dos pneus.

05 Permite calibrar os pneus
com Nitrogênio.

06 Aplicação fácil, rápida
e limpa.

Aplicar sempre
um frasco inteiro em

cada pneu.

BIKE
Um pneu furado durante o

pedal para o trabalho,
para casa ou durante o

lazer é sempre muito
desagradável.

125 ml125 ml

A Vacina de Pneu veda os
indesejáveis furos nos pneus,
evitando a perda de pressão.

 
A dose é única e pode ser

aplicada em todos os tipos de
bicicletas exceto os modelos
equipados com pneus Speed

Desfrute ao máximo o
prazer de pilotar sua

moto sem se preocupar
com pneus furados.

www.xtire.com.br

250ml250ml


