CATÁLOGO
DE ACESSÓRIOS
PARA JANTES ALCOA WHEELS

Porquê acessórios para jantes Alcoa Wheels?
• Conservar as suas jantes de alumínio Alcoa Wheels de modo a mantê-las
nas melhores condições possíveis é e deve ser uma prioridade.
• Alcoa Accessory Products foram desenvolvidos e selecionados ao longo de muitos anos
para ajudar a manter as melhores condições possíveis e garantir uma vida útil longa.
• Todos os nossos acessórios estão disponíveis através de nossa extensa rede de distribuidores
autorizados Alcoa Wheels.
Para mais informações visite www.alcoawheelseurope.com
e e seleccione a página de contacto.

TABELA DE CONTEÚDOS
SECÇÃO 1 - LIMPEZA
Dura-Bright® Wheel Wash, ALclean, ALbrush, ALpolish, ALkit4
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SECÇÃO 2 - MANUTENÇÃO
HUBgrease, VALVEgrease, Discmates, Bristle Disc
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SECÇÃO 3 - APARÊNCIA
ALcovers, ALgrip

SECÇÃO 4 - PORCAS DAS JANTES
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SECÇÃO 5 - VÁLVULAS
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SECÇÃO 1 - Limpeza
DURA-BRIGHT® WHEEL WASH
A solução exclusiva para limpar com segurança as suas jantes tratadas Dura-Bright®.
Adequado para uso semanal em XBR® e tecnologia EVO. O Dura-Bright® Wheel Wash foi
especialmente concebido para proporcionar garantia aos clientes que estão a limpar as
suas jantes com uma solução de limpeza segura, proporcionando benefícios adicionais.
• Ajuda a prevenir a acumulação de resina do pó de travão e o aspeto de cobre
• Sem risco de prejudicar as jantes com produtos químicos
• Não necessita de ser diluído
• Consumo de aproximadamente 150 ml por jante
• Não está classificado como produto perigoso segundo as directivas CLP e Reach
Está disponível em:
• Kit básico, incluindo uma garrafa de 1L de Dura-Bright® Wheel Wash e um ALbrush2
• Recipiente de 5L
• Recipiente de 25L

ALCLEAN
Um limpador de jantes original, especialmente desenvolvido para jantes espelhadas,
escovadas e LvL ONE® da Alcoa Wheels. Remove a oxidação e mantém o brilho da jante.
Remove o pó dos travão, névoa salina e manchas gerais. Para obter melhores resultados, use ALpolish depois de limpar com Alclean. Disponível em latas de 1L, 5L e 25L.
Nota: ALclean também pode ser usado até duas vezes por ano em jantes tratadas
Dura-Bright® em caso de uma forte acumulação de pó do travão. Consulte o Manual
de Serviço Alcoa Wheels e a Edição 2 do Boletim de Serviço Dura-Bright®.

ALBRUSH2
Escova de alta qualidade com uma borda de borracha que age como um pára-choques
para proteger as jantes de ficarem danificadas durante a limpeza. Vem com uma pega
ergonómica melhorada. Ao contrário das escovas padrão, a ALbrush2 é feita com fibras
depenadas de poliéster (PBT) de 12 cm. Estas fibras macias garantem os melhores resultados de limpeza e não causam riscos ao entrar em contacto com as jantes de alumínio.
• Borda de borracha para evitar danos na jante
• Boa absorção de água e sabão
• Fibras longas e um elevado número de fibras inseridas, comparativamente às escovas normais

ALPOLISH
Pasta de polimento para restaurar e manter o brilho de jantes espelhadas,
escovadas e LvL ONE® da Alcoa Wheels. Para obter melhores resultados, use ALpolish depois de limpar com Alclean.
Nota: Não usar em jantes tratadas Dura-Bright®.

ALKIT4
Um kit completo para limpar jantes espelhadas, escovadas e LvL ONE®.
Inclui uma garrafa de 1L de ALclean, ALpolish, ALfinish e ALbrush2.
Disponível com manual em várias línguas.
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Antes da limpeza

Depois da limpeza

SECÇÃO 2 - Manutenção
VALVEGREASE
Um lubrificante à base de lítio que actua como um inibidor da corrosão durante a
montagem / substituição de válvulas. O lubrificante não tem efeitos adversos no anel de
borracha da válvula e ajuda a prevenir o vazamento de ar ao longo
do tempo. VALVEgrease também é usado na nossa fábrica para
Lubrifique aqui
a pré-lubrificação das válvulas e da zona do orifício da válvula.
• Previne a corrosão na zona do orifício da válvula
• Testado em todas as válvulas montadas em jantes Alcoa Wheels
• Fácil de aplicar
• À prova de água
• Não deve ser usado para a montagem
• Recipiente 1 kg
É altamente recomendável para a colocação de uma nova
válvula, sempre que seja montado um pneu novo, de modo
a evitar uma acumulação de corrosão e vazamento na zona
do orifício da válvula. Consulte o Manual de Serviço Alcoa
Wheels para mais informações sobre como limpar a zona
do orifício da válvula, substituir válvulas e apertar válvulas.

Nota: não é adequado para uso na
colocação ou montagem de pneus

HUBGREASE
Um lubrificante novo, à base de óleo mineral, para
uso na montagem de jantes Alcoa Wheels. O lubrificante ajuda a evitar a corrosão, sem marcar a superfície da jante.

Lubrifique aqui
Lubrifique aqui

Lubrifique aqui

Lubrifique aqui
NÃO lubrifique a face do cubo, a face
da jante ou o tambor do travão

Quando as jantes estão em serviço, há uma acumulação de sujidade
e outros materiais estranhos à volta da jante e na zona do cubo. Com
a adição de água e sal de estrada, pode ocorrer a corrosão à volta
do orifício central da jante. Isto também leva a que as jantes fiquem
presas aos cubos, tornando extremamente difícil a sua remoção.
Nota: não é adequado para uso na colocação
de pneus ou em válvulas.
O uso de HUBgrease ajuda a superar estes
problemas e evita problemas de manutenção.
• Previne a corrosão galvânica no orifício do cubo
• Alta resistência ao calor até 150°C
• Fácil de aplicar
• Estabilidade à oxidação
• À prova de água
• Recipiente de 1kg
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DISCMATES
Este produto ajuda a evitar a acumulação de corrosão entre as jantes de aço e alumínio,
e entre o cubo de aço e as jantes de alumínio, reduzindo, deste modo, os
problemas de manutenção. Também pode ser usado para proteger
a superfície de montagem da jante de danos estéticos.
A colocação de Discmates (discos separadores) entre 2 jantes
Dura-Bright também irá reduzir os danos superficiais entre elas.
Disponíveis para jantes com 10 círculos dos furos, diâmetro do círculo do furo de 335 mm, pinos de 22 mm.

DISCOS DE CERDAS

Os discos de cerdas são um produto de manutenção chave para ajudar a manter as suas jantes Alcoa Wheels
nas melhores condições possíveis. São ideais para a limpeza de superfícies de contato, sedes do talão, espigões
ou para centrar as bordas do cubo. Também são adequados para remover as bordas afiadas causadas pelo
desgaste ou pela corrosão geral, oxidação e sujidade da jante, podendo ser usados na maioria das ferramentas
de ângulo recto. A almofada é um suporte removível do disco. São tratados internamente para receber qualquer
eixo padrão de 20 fios de 6,3 mm. Dependendo do tipo de ferramenta de pressão de ar utilizado, a haste de Ø
6.3 mm (1/4 “) pode ser usada como um adaptador para montar a almofada na ferramenta - consulte a imagem.
Disponíveis em cerdas suaves, semi-duras e duras e em 2 diâmetros (Ø 25 e Ø 50 mm).
Discos brancos: Suave - especial para o tratamento de peças de alumínio
Discos amarelos: Semi-duro - para remover a oxidação média
Discos verdes: Duro - para remover a oxidação excessiva
Use o disco mais pequeno
• Para remover vestígios de ferrugem, oxidação e pó em espigões e para centrar
as bordas do cubo, bem como o lado interior do furo do cubo da jante
Use o disco com Ø 50 mm
• Para limpar as partes maiores da jante e para limpar o cubo
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SECÇÃO 3 - Aparência
ALCOVERS DE AÇO INOXIDÁVEL
Capas de porca cega em aço inoxidável de alta qualidade
com um logotipo Alcoa Wheels estampado.
Disponíveis para porcas de manga para jantes M22
com sextavado de 32 e 33 mm.
• Sem lentes descoloridas ou soltas
• Borda encurtada para evitar o contacto com a jante e
para evitar danos nas jantes tratadas Dura-Bright®
• A folga interna da tampa é de 41 mm
Disponíveis numa caixa com 20 tampas.

ALCOVERS DE PLÁSTICO CROMADO
Tampas de plástico cromado de alta qualidade com um logotipo Alcoa
Wheels estampado. Universal para porcas da bucha M22 de 32 e 33 mm.
• Projetadas com um sistema patenteado,
garantindo uma fácil montagem e desmontagem
• Fornecidas com uma ferramenta de remoção
que pode ser usada para remover as tampas
quando a tampa da roda está montada
Disponíveis numa caixa com 20 tampas
e 1 ferramenta de extração.

ALGRIP
Uma ferramenta útil para aplicar e remover as
tampas das porcas de aço inoxidável.
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SECÇÃO 4 - Porcas das jantes
PORCAS DAS JANTES
As porcas das jantes são uma parte vital para fixar a roda ao cubo.
As porcas das jantes Alcoa Wheels têm características únicas
de design e benefícios sobre alternativas mais baratas:
• O design da anilha melhora a retenção e a força de aperto
• A área de contacto da anilha da porca foi projetada
e fabricada para reduzir o atrito ao mínimo
• É altamente recomendada a lubrificação da anilha
• O revestimento Geomet / Dacromet® ajuda a evitar a corrosão
• A bucha M22 previne o aparecimento de danos
causados pelo aperto de porcas da manga longas
às jantes interiores em montagem dupla
• O sextavado superior ajuda a prevenir
o deslizamento das chaves de torque, o
qual pode, eventualmente, causar ferimentos aos operadores e danos às jantes
• A porca foi projetada de modo que a tampa seja fixada firmemente
• As tampas Alcoa Wheels podem ser pedidas separadamente
Consulte o Manual de Serviço Alcoa Wheels para obter mais informações sobre as
instruções de montagem, torque, lubrificação e acoplamento da rosca.

SECÇÃO 5 - Válvulas
VÁLVULAS
Todas as jantes Alcoa Wheels são montadas com válvulas com placas de níquel, com exceção das
rodas 22.5”x17.00”. O revestimento de níquel, o anel isolante especial preto em forma de T e a anilha de
plástico integral da porca sextavada reduzem o risco de corrosão galvânica entre a válvula e a jante.
As válvulas têm uma tampa anti poeira com fenda e uma base
sextavada que oferece mais aderência e permite uma fácil substituição com uma chave de fendas ou chave inglesa.
É aconselhável trocar de válvulas sempre que os pneus são
mudados. Use VALVEgrease da Alcoa Wheels para lubrificar a
válvula e a zona do orifício da válvula, de modo a evitar a corrosão
à volta do orifício da válvula, o que pode levar à perda de ar.
Há também uma válvula de extensão de plástico POM de 150 mm, incluindo uma tampa anti poeira
que permite a verificação da pressão do pneu interior de uma dupla montagem normal.
Nota: não use HUBgrease nas válvulas.
Para mais informações relativas à substituição de válvulas consulte o Manual de Serviço Alcoa Wheels.
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Industrieweg 135
B-3583 Paal, Bélgica
E-mail: info.wheels@arconic.com
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
www.alcoawheelseurope.com
www.alcoa-accessories.com
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