GUIA DE APLICAÇÃO DA VACINA DE PNEU
EM VEÍCULOS COM SENSOR DE CALIBRAGEM (TPMS)
(continuação)

5.Rosquear a mangueira no
frasco.

6.Colocar o frasco na pistola
aplicadora.

7.Com a roda já balanceada,
afastar o talão para abrir uma
pequena abertura para inserir a
mangueira de aplicação do selante.

8.Efetuar a aplicação do selante
pela abertura do talão.

9.Inflar o pneu até que o talão se
encaixe no aro da roda. Esse
procedimento é conhecido como
“colar o talão”.

10.Calibrar o pneu com a pressão
recomendada pelo fabricante do
veículo/pneu. O selante não
interfere na calibragem do pneu.
Se preferir pode calibrar também
com nitrogênio.

11.Recolocar a roda no veículo,
assegurando que os parafusos
estão bem apertados.

12.Recolocar a tampa para
manter a válvula de ar protegida
da sujeira e umidade.

Repetir o procedimento nos
demais pneus.

FUROU, RODOU, VEDOU!

CONDIÇÕES DO PNEU PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO
•
•
•
•
•
•
•

Pneus com e sem câmara de ar;
Pneus/câmaras novos e usados dentro do prazo
de validade e em uso regular 1;
Não aplicar em pneus recauchutados, recapados
ou remoldados) 2;
Pneus/câmaras sem cortes e sem objetos
perfurantes;
Pneus/câmaras sem ressecamento;
Pneus com sulco mínimo de 1.6mm (TWI)3;
Pneus/câmaras sem remendos à frio a base de
cola.

1 - Validade do Pneu: 5 anos a partir da data de fabricação que se encontra na parede lateral do pneu após a
sigla DOT. São quatro números sendo os 2 primeiros o número da semana (de 01 a 52) e os 2 últimos o ano.
Exemplo: DOT H2PC YCVP 3311, indica que esse pneu foi fabricado na 33ª semana do ano de 2011.
2 - Pneus Riscados: a Legislação Brasileira considera o uso deste tipo de pneu infração grave e prevê a
retenção do veículo.
3 – TWI (Tread Wear Indicator): conforme a Resolução nº 558/80, art. 4º, do Contran – Conselho Nacional de
Trânsito “fica proibida a circulação de veículo automotor equipado com pneu cujo desgaste da banda de
rodagem tenha atingido os indicadores e a profundidade remanescente da banda de rodagem seja inferior a
1,6 mm”.
4 - As perfurações causadas por outros tipos de objetos (ex.: parafuso, vergalhão, broca) poderão ter sua
vedação comprometida, devido ao dano a integridade do pneu.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail sac@xtire.com.br.

