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EVO wheels

A nova geração de jantes com o acabamento Dura-Bright reforça a proteção exterior da sua jante.

Agora a Alcoa oferecer-lhe um avanço revolucionário
no campo da tecnologia Dura-Bright®.
As rodas Dura-Bright® EVO distinguem-se das rodas
Dura-Bright® com tecnologia XBR® através de:
• Uma maior resistência ao ácido fluorídrico: 2 a 3
vezes superior.
• Uma resistência química excelente: Alargando a
resistência ao pH de 5-9 para 2-12.
• Resistência Superior à corrosão: 10 vezes melhor,
teste realizado em 240 horas CASS (Teste acelerado
com spray de acido acético e sal).
• Maior sustentabilidade ambiental: Processo e
•
matérias-primas
utilizadas mais amigas do ambiente.

O acabamento Dura-Bright não é um revestimento,
mas sim um tratamento de superfície que penetra no
alumínio e torna-se uma parte integrante da jante.
Este tratamento não lasca, não estala, não descasca, nem
capta corrosão, como os revestimentos convencionais.
Estas jantes não carecem de polimento.
A lavagem regular apenas com água e champô
manterá a sua jante brilhante, com uma durabilidade
de milhares de quilómetros, mesmo com centenas
de lavagens.
O acabamento Dura-Bright® encontra-se disponível
na maioria das dimensões das jantes Alcoa. Para mais
detalhes, consulte a folha de especificações no website
Alcoa Wheels - www.alcoawheels.com.
As jantes Dura-Bright® EVO são facilmente identificáveis
pela etiqueta Alcoa Dura-Bright® EVO a preto e verde.

* Para mais informação, consulte o folheto Alcoa Dados e Caracteristicas

Para além de uma rápida, e fácil manutenção, ainda
obtém todas as vantagens das jantes forjadas de
alumínio Alcoa, contando com*:
• Redução do peso podendo aumentar a carga útil.
• Ultra-Resistência do alumínio forjado.
• Garantia de 5 anos.
• Maior eficiência no consumo de combustível graças
à redução de peso.
• Aumento da vida útil dos seus pneus, redução da
temperatura de trabalho através da maior capacidade
de dissipação do calor.
• Sustentabilidade ambiental.

DURA-BRIGHT
WHEELS
EV

®
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O tratamento Alcoa patented treatment
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Em todas as jantes de alumínio comuns, o revestimento
é tipicamente uma lacagem ou pintura da superfície
da jante. Quando riscada, e em contacto com a água
e/ou sal estes penetram o revestimento, conduzindo
a uma deterioração e corrosão acelerada.

Com rodas Alcoa Dura-Bright®, o tratamento patenteado
penetra realmente e funde-se com a superfície do
alumínio, tornando-se uma parte integrante da jante.
Este escudo protetor impede rachaduras, descamação
e corrosão filiforme vista frequentemente em jantes
revestidas.

Limpeza

Manutenção extremamente simples e realizada em apenas alguns minutos.

Antes de realizar uma limpeza: Deverá deixar as jantes arrefecer a uma temperatura entre os 5° e 35° C.
Para limpar as jantes Alcoa Dura-Bright® EVO, é recomendado seguir os seguintes passos:

1

2

Lavar com água

• Lavar a jante previamente com água por
forma e remover poeiras, areias e quaisquer
outros resíduos que possam causar arranhões
ou erosão. *
• Esta Operação poderá ser realizada com água
com recurso a uma mangueira ou a uma
máquina de pressão.
Mistura de água com o Shampoo

• Na água adicione o shampoo (ex. shampoo
auto comum) e misture por forma a criar
uma espuma uniforme. Importante o PH
desta solução/mistura deverá estar entre
os 2 e os 12.

3

4

Limpeza com uma escova macia

• Deve usar uma escova macia (Alcoa ALbrush)
e o shampoo auto para lavar a superfície
da jante.
• Não use produtos abrasivos, esfregões etc.
Retire toda a suidade com a escova indicada.

Enxague a roda

• Lave com água limpa abundantemente por
forma a remover todo o shampoo e seque
com um pano macio.

* A erosão é uma condição não coberta pela garantia. Para mais informações consulte o site da Alcoa
www.alcoawheels.com, o manual de serviço da jante ou o boletim de serviço 2013 para as jantes Dura-Bright® EVO.

Aconselhamos a limpeza semanal das jantes Alcoa
Dura-Bright® com vista a evitar incrustações de poeiras
e resíduos provenientes do sistema de travagem.
Estes resíduos podem ser removidos com o shampoo
Alcoa ALclean.
Para mais detalhes, consulte a página da Dura-Bright®
em www.alcoawheels.com.
Para qualquer limpeza ou tratamento das jantes
Dura-Bright® não use produtos abrasivos, compostos
abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos, escovas,
palha-de-aço, esponjas de limpeza ou produtos
químicos fortes (como ácidos fortes ou produtos
alcalinos fortes). A camada exterior das jantes Alcoa
Dura-Bright® poderá ficar irremediavelmente danificada,
descolorada ou removida com a utilização destes.

Garantia
O tratamento de superfície das jantes Dura-Bright® é

A área de contacto na montagem pode-se riscar ou

garantido contra:
• Corrosão filiforme (proliferações em forma de cabelo

descolorir quando montada contra outra jante, cubo ou

ou linhas, geralmente com um especto leitoso /

contato com as porcas das rodas, capas de porca e

esbranquiçado, desenvolvendo-se debaixo da superfície

tampas de cubo.

tambor. Arranhões similares podem ser causados pelo

protetora).
• Formação de bolhas devido à perda de adesão do
tratamento de superfície.
• Levantamento ou descolagem do tratamento de
superfície devido a danos físicos.

Se a corrosão ocorrer dentro do período de garantia,
sujeita às limitações acima indicadas, a Alcoa substituirá
qualquer jante, excluindo-se apenas as jantes:
• Que apresentem danos causados pelo uso de ferramentas,
compostos químicos ou produtos de limpeza abrasivos.

Durante sua vida útil as jantes Dura-Bright® podem

• Que não tenham sido mantidas corretamente e mostrem

ficar riscadas ou danificadas por detritos provenientes

incrustações de pó de travões.
• Que apresentem corrosão, como resultado de

da estrada e / ou danos mecânicos. Se ocorrerem
riscos ou outros danos na superfície da jante Dura-

arranhões e outros danos.

-Bright que possam expor o alumínio por baixo,

• Que apresentem a corrosão e / ou descoloração

este metal exposto pode oxidar naturalmente, no

como resultado do contato no encosto com

entanto esta corrosão será limitada apenas ao metal

outra roda em montagem dupla, cubo, tambor,

exposto e não se estende por debaixo do tratamento

disco, porcas de roda, capas de porca e tampas

Dura-Bright. Recomendamos que siga as instruções

do cubo.

normais de lavagem e limpeza.

Portuguuês - Setembro 2013

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

SOBRALPNEUS, Socieade Comercial de Pneus, Lda.
Estrada Nac. Nº1, Km 30.5, Ponte da Couraça
Tel. +351 263 851 201
Fax +351 263 851 204
geral@sobralpneus.pt

DURA-BRIGHT

®

www.alcoaportugal.pt | www.alcoawheels.com

