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11 – D Anti-Furo
O que é o vedante"11-D" anti-furo?
"11-D" é um selante preventivo.
"11-D" permanecerá fluído no interior do pneu.
"11-D" actua imediata e permanentemente fecha o orifício da banda de rodagem.
VANT AG E NS
- Evita imobilizações.
- Fácil utilização.
- Não tóxico.
- Biodegradável.

Como funciona o "11-D" anti-furo?
"11-D" é aplicado antes da punção. O tratamento com o vedante "11-D" protege o
pneu das punções no piso do pneu.
O movimento do veículo distribui o vedante "11-D" no interior do pneu.
Quando há um furo, a pressão de ar desloca o vedante "11-D" no orifício e fecha
imediatamente a punção.
O que faz o selante "11-D"?
"11-D" fecha os orifícios na banda de rodagem causados por objetos que tenham
um diâmetro até 16 mm, dependendo da espessura do pneu.
Por que o vedante"11-D" é eficaz?
"11-D" age imediatamente no momento da punção e sem perda de pressão.
"11-D" não foi concebido para fechar cortes ou rasgos nos flancos do pneu.
"11-D" foi concebido para economizar no seu negócio, evitando horas perdidas de
pessoal e máquinas.
Como você aplica "11-D"?
Com a bomba especialmente concebida é introduzido o líquido no pneu através da
válvula. Com a simples remoção do miolo interior da válvula. Deve aplicar-se a
quantidade necessária de vedante "11-D". Após, você precisa de montar o miolo da
válvula e inflar o pneu à pressão normal.
É perigoso o vedante “11-D"?
Não:"11-D" é um selante não tóxico. Também é completamente biodegradável.
Você pode fazer reparos após a aplicação de "11-D"?
Sim. Basta limpar o pneu com água. O vedante não é pegajoso. Após a secagem
pode ser realizada qualquer reparação, a quente e a frio.
Quando é aplicável "11-D"?
Para todos os tipos de máquinas industriais, construção, terraplenagem,
escavadoras, empilhadores. Para todos os tipos de máquinas agrícolas, incluindo
tratores, ceifadoras, cortadores de relva, carrinhos de golfe e carros de cortesia em
empreendimentos turísticos.
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