GUIA DE APLICAÇÃO DA VACINA DE PNEU
EM VEÍCULOS SEM SENSOR DE CALIBRAGEM
§
§
§
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É OBRIGATÓRIO O BALANCEAMENTO DAS RODAS ANTES DE APLICAR O PRODUTO.*
Certifique-se que o produto correponde ao seu tipo de veículo: AUTOMÓVEL DE PASSEIO ou PICK-UP/SUV.
Se o eu veículo possuir sensor de calibragem (TPMS), consulte a guia de aplicação específica para estes modelos.
Para efetuar um novo balanceamento,o produto deverá ser removido dos pneus. A remoção é feita desmontando o
pneu da roda e a limpeza usando apenas água.

1.Calçar o veículo com
um macaco ou cavalete.

2.Agitar o frasco por 20
segundos.

3.Cortar o bico do frasco.

4.Rosquear a mangueira
no frasco.

5.Colocar o frasco na
pistola aplicadora.

6.Retirar o núcleo de
válvula com um sacaválvula e esperar o
esvaziamento completo
do pneu.

7.Com o pneu totalmente
vazio, encaixar a
mangueira na válvula de
ar e injetar lentamente
todo conteúdo do frasco.

8.Aplicar um jato de ar na
válvula para eliminar
resíduos do produto.

9.Reinstalar o núcleo de
válvula e calibrar o pneu,
conforme recomendação
do fabricante do veículo.

10.Recolocar a tampa
para manter a válvula de
ar protegida da sujeira e
umidade.
Repetir o procedimento
nos demais pneus.

FUROU, RODOU, VEDOU!

GUIA DE APLICAÇÃO DA VACINA DE PNEU
EM VEÍCULOS COM SENSOR DE CALIBRAGEM (TPMS)
O sensor de calibragem está localizado na parte interna da roda, conectada à válvula de ar. Esta peça faz a medição da pressão interna do pneu e
a envia para o painel do veículo. Existe uma grande variedade de sensores e, muitos deles, dificultam ou não permitem a passagem do produto. Para
evitar que a aplicação seja interrompida por um desses modelos, a aplicação deve ser feita pelo talão do pneu. Veja abaixo o procedimento para
aplicação da Vacina de Pneu Auto Xtire pelo talão do pneu. Esse procedimento deve ser feito em um centro automotivo ou borracharia.
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É OBRIGATÓRIO O BALANCEAMENTO DAS RODAS ANTES DE APLICAR O PRODUTO.*
Conferir se produto correponde ao seu tipo de veículo AUTOMÓVEL DE PASSEIO ou PICK-UP/SUV.
Verificar no painel se todos os sensores de calibragem estão em perfeito funcionamento.
Para efetuar um novo balanceamento, o produto deverá ser removido dos pneus. A remoção é feita desmontando o
pneu da roda e a limpeza usando apenas água.

1.Remover a roda do veículo.

2.Efetuar o balanceamento antes
da aplicação do produto.

3.Agitar o frasco por 20 segundos.

4.Cortar o bico do frasco.

