
 

Conformidade dos produtos de reparação 

A Tech International fabrica produtos de reparação de pneus há mais de 75 anos. Estamos certificados para o 

padrão ISO-9001/2015. Durante os nossos mais de 75 anos de negócios, produzimos tanto reparos de goma 

cinza “Centech” quanto os reparos “Thermacure”, as nossas linhas de reparos incluem os produtos: CT e CT_R, 

Uni-Seal, MP (multi propósito de 2 peças), assim como químicos e fluídos de vulcanização das linhas, 704, 738, 

739, BLRSF/QT (Truflex), 760, 761, 775 sob nossa própria marca, bem como marcas privadas para grandes 

fabricantes de pneus e reformadores. 

A Tech International testa continuamente seus produtos usando as seguintes metodologias de teste: 

• Cada lote de borracha é testado usando os métodos de teste padrão denominado “AST”. 

• Cada lote de fluido de vulcanização é testado para os padrões Tech assegurando a cura adequada, bem 

como a sua viscosidade. 

• Os testes periódicos de pneus são conduzidos usando os métodos de teste padronizados denominados 

FVMSS ou ECE mais recentes. Esses testes são realizados tanto em unidades de reparo químico de 

goma cinza quanto em unidades de reparo da linha Thermacure. 

Ensaios realizados 

Este documento destina-se a informar a todos os clientes da TECH que a Tech International testou os pneus 

tanto para os padrões DOT norte-americanos quanto para os padrões ECE 108/109. A Tech International 

conduz testes contínuos de garantia de qualidade para que todos os clientes possam ter certeza de que os 

produtos Tech atenderão ou excederão suas expectativas. A Tech realizou testes de explosão hidráulica para 

as especificações ECE108 / 109. Os reparos testados foram aprovados, ainda que o pneu ou roda tenham 

falhado durante este teste destrutivo. A Tech realiza periodicamente testes de explosão hidráulica para garantir 

que as unidades de reparos radial TECH tenham a força necessária para suportar a lesão indicada nas tabelas 

de reparos radial TECH. 

Com base nos testes “road whell testing” que simulam o uso dos pneus em rodovias e nos testes de 

laboratório “explosão hidráulica”, a Tech International assegura a todos os clientes que a TECH produz 

unidades de reparo de pneus, como as unidades de reparos radiais, Uni-Seal e Centech, incluindo as unidades 

de reparo Thermacure e Aramid, que suportarão a lesão com base nos limites dos danos e nas unidades 

indicadas em nossa tabela de aplicação de reparos radial. 

Todas as unidades de reparos da TECH são projetadas com a segurança em mente. Os reparos suportarão a 

lesão considerando a escolha correta da unidade dos reparos assim como que sejam instalados em 

conformidade com a tabela e manual de aplicação publicadas pela TECH. 

A Tech International com sede em Johnstown/Ohio no EUA e representada no Brasil por sua subsidiária Tech 

International do Brasil, com endereço a Rua Perola, 200, Galpão 2, Módulo 4, Jardim Santa Esmeralda, 

Hortolândia, estado de São Paulo, atesta que os produtos TECH estão em conformidade com a norma ABNT 

NBR NM 225, mediante a este atestado de conformidade estabelece suas especificações para uso dos 

reparos TECH, quanto ao método de aplicação, os limites de utilização e as instruções para a correta 

aplicação destes reparos com os padrões e critérios definidos pela norma ABNT, assim como atende aos 

requisitos da Portaria do INMETRO no. 554, de 29 de Outubro de 2015:  



Serviço Público Federal 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO 

 

Portaria n.º 554, de 29 de outubro de 2015.   

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - 

INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do art. 4º da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 

1973, nos incisos I e IV do art. 3º da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do art. 18 da 

Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n.º 6.275, de 28 de novembro de 2007;  

  

Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002, que outorga ao 

Inmetro competência para estabelecer diretrizes e critérios para a atividade de avaliação da conformidade;  

  

Considerando o art. 5º da Lei n.º 9.933/1999 que determina, às pessoas naturais e jurídicas que atuem no 

mercado, a observância e o cumprimento dos atos normativos e Regulamentos Técnicos expedidos pelo 

Conmetro e pelo Inmetro;  

  

Considerando que é dever de todo fornecedor oferecer produtos seguros no mercado nacional, cumprindo com 

o que determina a Lei no. 8.078, de 11 de setembro de 1990, independentemente do atendimento integral aos 

requisitos mínimos estabelecidos pela autoridade regulamentadora e que a declaração da conformidade do 

fornecedor de serviços não afasta esta responsabilidade;  

  

Considerando a Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, que estabelece normas gerais 

relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno 

porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com as alterações 

provenientes da Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014;  

  

Considerando a Resolução Contran n.º 158, de 22 de abril de 2004, que proíbe o uso de pneus reformados em 

ciclomotores, motonetas, motocicletas e triciclos, bem como rodas que apresentem quebras, trincas e 

deformações, publicado no Diário Oficial da União de 07 de maio de 2004, seção 01, página 39;  

  

Considerando a Portaria Secex n.º 23, de 14 de julho de 2011, que dispõe sobre operações de comércio 

exterior, publicado no Diário Oficial da União de 19 de julho de 2011, seção 01, páginas 65 a 92, bem como 

suas retificações e alterações;  

  

Considerando a necessidade de aperfeiçoar o Programa de Avaliação da Conformidade para Serviço de 

Reforma de Pneus, estabelecido pela Portaria Inmetro n.º 272, de 05 de agosto de 2008, publicada no Diário 

Oficial da União de 06 de agosto de 2008, seção 01, páginas 52 a 53, pela Portaria Inmetro nº 227, de 21 de 

setembro de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 25 de setembro de 2006, seção 01, página 74, e 

pela Portaria Inmetro nº 444, de 19 de novembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 23 de 

novembro de 2010, seção 01, páginas 111 a 112;  

  

Considerando a necessidade de aprimorar e intensificar as ações de acompanhamento de mercado, para 

prevenir a ocorrência de acidentes de consumo envolvendo pneus reformados;  
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Considerando a importância de os pneus reformados, comercializados no país, atenderem a requisitos 

mínimos de segurança, resolve baixar as seguintes disposições:  

  

Art. 1°Aprovar o Regulamento Técnico da Qualidade para Reforma de Pneus, inserto no Anexo I desta 

Portaria, que aperfeiçoa os requisitos, de cumprimento obrigatório, referentes à segurança do produto, 

disponível em http://www.inmetro.gov.br/legislacao.  

  

Art. 2° Determinar que os fornecedores de serviço de reforma de pneus deverão atender ao disposto no 

Regulamento ora aprovado.  

  

Art. 3° Determinar que todo pneu, abrangido pelo Regulamento ora aprovado, deverá ser reformado, 

distribuído e comercializado, de forma a não oferecer riscos que comprometam a segurança, 

independentemente do atendimento integral aos requisitos estabelecidos neste Regulamento.  

  

§ 1º O Regulamento ora aprovado se aplica aos serviços de reforma de pneus para automóveis, camionetas, 

caminhonetes, veículos comerciais, comerciais leves e seus rebocados.  

  

§ 2º Excluem-se do Regulamento ora aprovado os serviços de reforma de pneus que são utilizados 

exclusivamente fora de vias públicas, como equipamentos agrícolas, equipamentos destinados à mineração, 

construção civil, empilhadeiras, veículos elétricos de circulação interna, veículos militares, veículos de 

competição, motocicletas, motonetas, ciclomotores, bicicletas e similares.  

  

Art. 4° Determinar que as exigências do Regulamento ora aprovado não deverão ser aplicados aos pneus 

reformados que se destinem exclusivamente à exportação.  

  

Parágrafo único.Os produtos acabados destinados exclusivamente à exportação deverão estar identificados 

inequivocamente, com documentação comprobatória da sua destinação.  

  

Art. 5° Determinar que o Regulamento ora aprovado aplicar-se-á aos entes da cadeia produtiva de serviço de 

reforma de pneus, com as seguintes obrigações e responsabilidades:  

  

§ 1º Ao reformador nacional, inclusive aquele que reforma sob encomenda, caberá somente reformar e 

disponibilizar, a título gratuito ou oneroso, pneus reformados conforme os requisitos do Regulamento ora 

aprovado.  

  

§ 2ºA todos os entes da cadeia produtiva e de fornecimento de pneus reformados, incluindo o comércio em 

estabelecimentos físicos ou virtuais, caberá manter a integridade do produto e das suas marcações 

obrigatórias, preservando o atendimento aos requisitos do Regulamento ora aprovado.  

  

§ 3º Caso um ente exerça mais de uma função na cadeia de fornecimento, entre as anteriormente listadas, suas 

responsabilidades deverão ser acumuladas.   

  

Art. 6º Determinar a proibição do serviço de reforma de pneus destinados ao uso em vias públicas para 

ciclomotores, motonetas, motocicletas e triciclos, para fins de atendimento ao estabelecido na Resolução 

Contran n.º 158/2004.  

  

Art. 7° Determinar que não será deferida licença para importação de pneumáticos recauchutados e usados, 

seja como bem de consumo, seja como matéria-prima, classificados na totalidade da posição 4012 da 

Nomenclatura Comum Mercosul - NCM, conforme disposto no art. 59 da Portaria Secex n.° 23/2011.  
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Art. 8º Determinar que, quando se tratar de uma nova unidade reformadora, os pneus poderão ser reformados 

somente para ajustes do processo produtivo e para produzir amostras para ensaios, até que seja concedido o 

Registro de Objeto.  

  

Parágrafo único. Os pneus reformados mencionados no caput não poderão ser comercializados até que seja 

concedido o Registro de Objeto.  

  

Art. 9° Determinar que não será permitida a utilização de materiais usados ou recondicionados, empregados 

no serviço de reforma de pneus, para fins de atendimento aos requisitos estabelecidos no Regulamento ora 

aprovado.  

  

Art. 10 Determinar que as instruções, destinadas ao consumidor sobre as marcações e indicadores inseridos 

nos pneus reformados, deverão constar no verso da nota fiscal emitida quando da realização do serviço de 

reforma de pneus.  

  

Art. 11 Determinar que o serviço de reforma de pneus prestado em território nacional, a título gratuito ou 

oneroso, deverá ser submetido, compulsoriamente, à avaliação da conformidade, por meio do mecanismo de 

Declaração de Conformidade do Fornecedor, observados os prazos fixados nos artigos 19 e 20 desta Portaria.  

  

§ 1º Os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Reforma de Pneus estão insertos no Anexo II desta 

Portaria, disponível em http://www.inmetro.gov.br/legislacao.  

  

§ 2º A Declaração de Conformidade do Fornecedor determina ser do próprio fornecedor a responsabilidade 

pela segurança do produto.  

  

Art. 12 Cientificar que, em cumprimento à legislação em vigor e para o atendimento às determinações 

contidas nesta Portaria, será dado tratamento facilitado aos fabricantes nacionais que se classificarem como 

microempresas e empresas de pequeno porte, por meio da definição de prazos de adequação diferenciados.  

  

Art. 13 Determinar que os serviços de reforma de pneus prestados em território nacional, a título gratuito ou 

oneroso, deverão ser registrados no Inmetro, considerando a Portaria Inmetro nº 491, de 13 de dezembro de 

2010, ou substitutivas, observados os prazos fixados nos artigos 19 e 20 deste documento legal.  

  

§ 1ºA obtenção do Registro de Objeto é condicionante para a autorização do uso do Selo de Identificação da 

Conformidade nos produtos com a conformidade declarada e para sua disponibilização no mercado nacional.  

  

§ 2º O modelo de Selo de Identificação da Conformidade, aplicável para pneus reformados, encontra-se no 

Anexo III desta Portaria, disponível em http://www.inmetro.gov.br/legislacao.   

  

Art. 14 Determinar que todos os pneus reformados abrangidos pelo Regulamento ora aprovado estarão 

sujeitos, em todo o território nacional, às ações de acompanhamento no mercado executadas pelo Inmetro e 

entidades de direito público a ele vinculadas por convênio de delegação.  

  

Art. 15 Determinar que as infrações ao disposto nesta Portaria serão analisadas, podendo ensejar as 

penalidades previstas na Lei n.º 9.933/1999.   

  

Parágrafo único. A fiscalização observará os prazos fixados nos artigos 19 e 20 desta Portaria.   
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Art. 16 Determinar que as ações de acompanhamento no mercado poderão ser realizadas através de 

metodologias e amostragens diferentes das utilizadas para a declaração da conformidade do fornecedor  do 

serviço de reforma de pneus, mantidas as possibilidades de defesa e recurso, previstas na legislação 

específica.  

  

§ 1º Todas as unidades de pneus reformados distribuídos e comercializados em território nacional deverão ser 

seguras e atender, integralmente, ao Regulamento ora aprovado.  

  

§ 2º O fornecedor detentor do Registro de Objeto será responsável por repor as amostras do produto 

eventualmente retiradas pelo Inmetro ou por seus órgãos delegados, quando das ações de acompanhamento no 

mercado.  

  

§ 3º O fornecedor detentor do Registro de Objeto que tiver amostras submetidas ao acompanhamento no 

mercado deverá prestar ao Inmetro, quando solicitado, ou notificado administrativamente, todas as 

informações requeridas em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.  

  

Art. 17 Cientificar que caso o Inmetro identifique não conformidades no serviço ou no produto durante as 

ações de acompanhamento no mercado, notificará o fornecedor detentor do Registro de Objeto, determinando 

a necessidade de providências e respectivos prazos.  

  

Parágrafo único. A notificação mencionada no caput não possui relação com o processo administrativo 

decorrente da irregularidade constatada e não interferirá na aplicação de penalidades.  

  

Art. 18 Determinar que, caso seja encontrada não conformidade considerada sistêmica ou de risco potencial à 

segurança do cidadão, o Inmetro poderá impor, ao fornecedor detentor do Registro de Objeto, a retirada do 

produto do mercado, bem como informar o fato aos órgãos competentes de defesa do consumidor.  

  

Art. 19 Determinar que 24 (vinte e quatro) meses após a data de publicação desta Portaria, os serviços de 

reforma de pneus deverão ser realizados somente em conformidade com os requisitos do Regulamento ora 

aprovado e devidamente registrados no Inmetro.  

  

Parágrafo único. O fornecedor que já possui registro no Inmetro deverá solicitar a sua renovação para se 

adequar aos requisitos estabelecidos neste Regulamento até o prazo previsto no caput, independentemente da 

fase em que se encontre o processo e da validade do Registro anteriormente concedido.  

  

Art. 20 Determinar que, exclusivamente para os fornecedores enquadrados na condição de microempresa e 

empresa de pequeno porte, na forma da legislação em vigor, o prazo fixado no art. 19 será acrescido de 12 

(doze) meses.  

  

Art. 21 Cientificar que, mesmo durante os prazos de adequação anteriormente fixados, os fornecedores de 

serviço permanecerão responsáveis pela segurança dos pneus reformados disponibilizados no mercado 

nacional e responderão por qualquer acidente ou incidente, em função dos riscos oferecidos pelo produto.  

  

Parágrafo único Mesmo com o vencimento dos prazos fixados nos artigos 19 e 20, a responsabilidade dos 

fornecedores de serviços não terminará e nem será transferida para o Inmetro, em hipótese alguma.   

  

Art. 22. Cientificar que a Consulta Pública, que colheu contribuições da sociedade em geral para a elaboração 

do Regulamento ora aprovado, foi divulgada pela Portaria Inmetro nº 247, de 26 de maio de 2014, publicada 

no Diário Oficial da União de 27 de maio de 2014, seção 01, página 62.  
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Art. 23. Revogar a Portaria Inmetro nº 63, de 20 de fevereiro de 2004, publicada no Diário Oficial da União 

de 27 de fevereiro de 2004, seção 01, página 78; a Portaria Inmetro nº 227/2006; a Portaria Inmetro nº 

272/2008; a Portaria Inmetro nº 444/2010; a Portaria Inmetro nº 19, de 18 de janeiro de 2012, publicada no 

Diário Oficial da União de 20 de janeiro de 2012, seção 01, página 61, e a Portaria Inmetro nº 462, de 20 de 

setembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 23 de setembro de 2013, seção 01, páginas 713 a 

714, no prazo de 36 (trinta e seis) meses após a publicação deste instrumento legal.  

  

Art. 24. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.  

  

  

  

  

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA 

 

  



Reparação de pneus  

Condições de armazenamento e validade 

A Tech recomenda que todos os materiais de reparação de pneus sejam armazenados longe de fontes de calor, 

luz solar direta e sejam armazenados em temperaturas até 30° C (86° F). 

As unidades de reparação de pneus também devem ser mantidas em local seco e limpo. 

A tabela abaixo indica o prazo de validade a partir da data de fabricação/produção. Essa informação também 

está disponível no produto no formato número da semana e ano. 

 

 

 

 

 

 

  

9 meses 12 meses 18 meses 24 meses 36 meses 60 meses 
LRR - Borracha de 

enchimento 
TRR – Borracha de 

enchimento 
BLRSF – Selador 

760/761 – Fluidos de 
Vulcanização 

Reparos Radiais 
Thermacure 

Reparos Radiais 
com pano 

  
848 - REPARO PARA 

LINER A QUENTE 
775/776 – Fluido de 

Vulcanização Azul (Heavy Duty) 
Reparos Diagonais 

Thermacure 
Reparos TOR com 

pano 

   Composto A & B (lata) Reparos 2-Way 
704A - Limpador 

químico spray 

   
Composto A & B (tira de 

borracha) 
Reparos Radiais 

Centech 
704 – Limpador 
químico (lata) 

    
Reparos Diagonais 

Centech 
Reparo para 

envelope 

    
Produtos Uni-Seal 

(Plugs) 
 

    Reparos Permacure  

    Cola TemVulc  

    
Selador de Talão 

(Bead Sealer) 
 

Código do item 

Descrição do item 

Quantidade por caixa 

Fabricado na China 

Código do barras 

Data de produção: (sem/ano) 

Data de validade: (sem/ano)  

Data de validade: (sem/ano)  
Data de validade: (sem/ano)  

Data de produção: (sem/ano) Data de produção: (sem/ano) 



Bead 

Seleção do Reparo e Alinhamento 

 

Os pneus radiais são construídos com lonas de corpo (Body Ply) direcionadas no sentido radial alinhados de 

talão a talão do pneu. As lonas de corpo estão em um ângulo de 90 ° e envolvem os aros de aço nos talões dos 

pneus. A área da coroa (topo) do pneu é reforçada e estabilizada por múltiplas camadas de cintos de aço (steel 

belt) que estão em torno da circunferência do pneu. Os talões dos pneus servem como pontos de ancoragem 

da estrutura de reforço interno do pneu e devem caber precisamente na superfície de acoplamento da roda. 

Esta parte do pneu é considerada não reparável se o corpo ou o aro (feixe de aço) estiver exposto ou danificado. 

Os pneus radiais flexionam-se de forma diferente dos pneus diagonais. As paredes laterais, reforçadas com 

uma única camada de lonas de corpo, flexionam para fora enquanto passam pela pegada do pneu. A área do 

piso (topo) ou coroa do pneu permanece plana, proporcionando uma pegada uniforme devido os cintos de aço 

atuando como estabilizadores. Para reparar com sucesso um pneu radial, a Tech projeta suas unidades de 

reparo para flexionar da mesma maneira que o pneu. Quando alinhado adequadamente, a unidade de reparo 

radial alinhará com a lona de corpo radial do pneu. A unidade de reparo tem setas direcionais que devem 

apontar para os talões (bead) para assegurar o alinhamento adequado. 

 

Seleção da unidade de reparo com base no tamanho e tipo de pneu e a área a 
ser reparada 

 

A unidade de reparo adequada começa com a identificação adequada da localização da lesão. A área 

sombreada cinzenta é a parede lateral (flanco), a área sombreada azul é o ombro (S-T) e a área sombreada 

verde é a coroa (topo) (T-T). O dano estrutural na área vermelha talão (bead) é considerado não reparável. 

Bead 

Talão 

T 

Lateral 

Coroa 

Pneu de 
Automóvel 



 

Se a lesão (dano) estiver localizada na parede lateral, o comprimento (C) na direção radial e a largura (L) na 
direção de rodagem devem ser ambos medidos. Nas áreas de ombro e coroa, a maior dimensão de diâmetro é 
a medida para a seleção da unidade de reparo. 

 

Dimensionamento e seleção de reparos radiais 

Os dois gráficos abaixo mostram o tamanho das unidades de reparo para os pneus de ônibus e caminhão 

radiais, bem como o quadro de seleção usado para dimensionar adequadamente a unidade de reparo para o 

tamanho da lesão (dano). 

 

Tabela – Especificação dimensional 

  

Reparo Polegadas Milímetros

CT10 1,75 x 3 45 x 75

CT10HD 2,5 x 3,25 65 x 80

CT12 2,38 x 4,38 60 x 110

CT12HD 2,75 x 4,6 70 x 115

CT20 3 x 5 75 x 125

CT22 3 x 6,5 75 x 165

CT24 3 X 8,5 75 x 215

CT26 3 x 10 75 x 250

CT33 4 x 5 100 x 125

CT35 5 x 6 125 x 150

CT37 5 x 6,75 125 x 170

CT40 4 x 8 100 x 200

CT42 5 x 10 125 x 250

CT44 5 x 13 125 x 330

CT46 5,5 x 16 140 x 405

Dimensões dos Reparos (unidade)



Tabela de Reparo 

 



 

 

  

Tipo de Pneu Danos na Coroa 1x Uniseal Ultra Quantidade Uniseal Ultra Stem ALL Purpose

Indice Velocidade Tamanho do Dano ou Uniseal Max de reparos em 2 partes

(após preparação) Reparos

Motocicleta 3mm 249UL 2 - 115

>J 6mm 250UL 2 250-1UL 111 / 116

acima J > V 3mm 249UL 1 - 115

V+ Não Reparável Não Reparável Não Reparável

Pneu Passeio 3mm 249UL 2 - 115

> H 6mm 250UL 2 250-1UL 111 / 116

10mm 291UL 2 291-1UL Ver linha CT

15mm 292UL 1 292-1

> V 3mm 249UL 2 - 115

6mm 250UL 2 250-1UL 116

10mm 291UL 2 291-1UL Ver linha CT

ZR - W 3mm 249UL 1 - 115

6mm 250UL 1 250-1UL 111 / 116

Caminhão Leve 3mm 249UL 3 115

6mm 250UL 3 250-1UL 111 / 116

> H 8mm 251UL 3 251-1UL 111

10mm 291UL 2 291-1UL 112

15mm 292UL 2 292-1 112

V - Z 3mm 249UL 3 115

6mm 250UL 3 250-1UL 116

8mm 251UL 3 251-1UL 111

Caminhão 6mm 250UL 4 250-1UL 111 / 116

8mm 251UL 4 251-1UL 111

10mm 291UL 3 291-1UL 112

Trator 6mm 250UL 4 250-1UL 111 / 116

8mm 251UL 4 251-1UL 111

10mm 291UL 4 291-1UL 112

TABELA DE REPARO - APENAS DANOS DA COROA
 Solução de Reparos ALL Purpose

 (consertos em 2 partes)



Instrução de aplicação/uso e Cuidados no manuseio: 

Inspeção de pneus 

 

Antes de reparar qualquer pneu, deve ser realizada uma inspeção minuciosa do pneu para garantir a integridade 

da carcaça. A inspeção minuciosa da carcaça é fundamental para garantir que o reparo e a possível 

recauchutagem do pneu valerão o investimento. A fim de realizar uma inspeção adequada da carcaça, o técnico 

precisará ser bem treinado nos procedimentos de inspeção e ter algumas ferramentas básicas e iluminação 

adequada à sua disposição. 

Ferramentas recomendadas para a inspeção de pneus: 

• Furadeira pneumática de baixo giro RPM (5.000 RPM máximo), tais como: S1036, CP873K ou S1032AC. 

• Rotary Gouge (Lâmina rotativa), como o # S2045, para remover a borracha solta. 

• Radial skive brush (Escova radial), como: # RSB3 ou # RSB3E. 

• Sovela # 919. 

• Lâmpada de trabalho mínima de 200 lumens, como: #JSTECHLIGHT - Kit de luz do inspecionador de 

pneus ou # JS78606 - Luz de trabalho com LED Slim recarregável. 

Os pneus não devem ser reparados se alguma das seguintes condições estiver presente: 

1. Externo 

• Dano nos cabos (lona ou topo) que excedem as limitações da Tabela de Reparos Radiais Centech & 

Thermacure. 

• Feixe de aço do talão quebrados, danificados, torcido ou expostos com oxidação. 

• TWI (piso) medido em seu ponto mais liso menor 1,8 mm. 

• Múltiplas feridas no (s) mesmo (s) cabo (s) da lona de corpo. 

• Pneus com 1,8 mm de TWI ou menor profundidade de piso restante, a menos que seja direcionado para 

recapagem. 

• Grandes fissuras circunferenciais e Radiais. 

• Qualquer sinal de uma possível ruptura em zíper (ondulações, protuberâncias na parede lateral superior 

ou ruídos quando são flexionadas as laterais do pneu. 

2. Interno 

• Revestimento interno (liner) com porosidade ou solto. 

• Abertura ou fendas no revestimento interno (liner) que expõem os cabos da lona de corpo. 

• Lesões ou danos na lona de corpo além dos limites reparáveis. 

• Evidência de danos bruscos, impactos, rodagem com baixa pressão ou de sobrecarga, com o 

revestimento interno (liner) enrugado, vincado ou descolorido. 

• Lesões (danos) da lona de corpo na área não reparável do talão. 

• Quebra por Impacto. 

Para obter mais informações sobre a inspeção de pneus, uma referência muito boa é o "Guia de Análise de 

Condições de Pneus Radiais" produzido pelo Conselho de Tecnologia e Manutenção (TMC) da American 

Trucking Association, manual A.L.A.P.A .(Associação Latino Americana de Pneus e Aros) ou ABNT/NM 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas/Normas Mercosul). 



Procedimentos de reparação 

Procedimentos básicos de reparação incluem o seguinte. 

1. Inspeção. 

2. Remoção da lesão (dano). 

3. Seleção da unidade de reparo, isto é baseado no tamanho do pneu, no uso do pneu, na localização da 

lesão e no tamanho das lesões (danos). 

4. Preparação da área a ser reparada dentro e fora do pneu. 

5. Remoção de contaminantes. 

6. Uso de cimento de reparo adequado, bem como tempo de secagem apropriado. 

7. Preenchimento da lesão. 

8. Instalação adequada da unidade de reparação. 

Para instruções detalhadas, consulte os manuais de reparo de pneus da Tech International, bem como o SDS 

(FISPQ) para uso seguro de produtos químicos. 

A Tech garante que todas as unidades de reparação, bem como os produtos químicos produzidos pela Tech, 

estão livres de defeitos e garantem a fabricação dos seus produtos. Os produtos TECH são adequados e 

projetados para funcionar sempre e quando forem respeitadas as indicações em nossas tabelas de aplicação 

de reparos impressas, assim como seguindo os procedimentos indicados nos manuais de reparação da Tech. 

Deve-se levar em consideração as condições de trabalho dos pneus, tais como carga suportada, distância de 

viagem, bem como o nível de exigência em condições severas de uso e aplicações em fora de estrada, 

mineração, etc... Para condições severas, recomenda-se avaliar a utilização de uma unidade de reparação 

maior ou uso de reparos fabricados com reforço de Aramida. A não execução das diretrizes impressas em 

nossas tabelas de aplicação de reparos e nos procedimentos indicados em nossos manuais de reparação 

poderão resultar em problemas de desempenho e fará qualquer garantia ficar nula e sem efeito. 

 

                                      Atesta o responsável técnico:  

 

                Mr. Bill Johnson 
VP of Technology 

Tech International 
200 E. Coshocton Street 
Johnstown, Ohio USA 

 


