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

FÓRMULA À BASE DE ÁGUA
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.

Tratores com e sem lastro d'água

Entre em
contato conosco
Telefone:

+55 11 2386.9037
Whatsapp:

+55 11 95054.9784

NÃO É TÓXICO
Nossos produtos são biodegradáveis,
atóxicos e não inflamáveis.

NÃO CONTÉM
MONOETILENOGLICOL
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.

Email:

vendas@xtire.com.br
Website:

www.xtire.com.br

SELANTE
PREVENTIVO
CONTRA
FUROS
EM PNEUS

FROTA MAX
FROTA MAX é um produto desenvolvido
para utilização em veículos pesados
incluindo caminhões; ônibus; tratores e
veículos agrícolas; tratores para a
construção
civil,
terraplanagem
e
mineração; veículos industriais e OTRs
em geral.
Apresenta grande eficácia na vedação
de furos causados na banda de
rodagem, podendo ser aplicado em
pneus novos e recapados, com e sem
câmara de ar, permitindo a recapagem
sem perda da garantia, pois o produto é
facilmente removido e descartado após
o seu uso.
Um pneu furado nesses segmentos é
sinônimo de prejuízo, pois diminui a
disponibilidade da frota, causa atrasos
nas entregas e na execução dos
serviços programados.

ECONOMIA DE
COMBUSTÍVEL E
AUMENTO DA VIDA ÚTIL
DOS PNEUS COM A
MANUTENÇÃO DA
CALIBRAGEM DOS
PNEUS ATÉ 6X
SUPERIOR COMPARADA
A PERDA DE PRESSÃO
NORMAL DE QUALQUER
TIPO DE PNEU.

FROTA MAX tem alta eficácia na
vedação de furos causados por objetos
com até 8 mm de diâmetro em bandas
de rodagem de pneus sem câmara de
caminhões.
A capacidade de vedação de furos em
equipamentos maiores aumentará
proporcionalmente à dimensão do pneu.

www.xtire.com.br

About Our
AGROFORTE
AGROFORTE foi desenvolvida
exclusivamente para vedar furos
em pneus de veículos agrícolas
com lastro de água. Sua fórmula
é biodegradável, atóxica e não
inflamável.

Sua fórmula concentrada
permite diluição com água.

