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INFORMAÇÃO 

 
Saco de ar: tipo “S” 
 

Este tipo, chamado tipo “S” (super), tem uma espessura da 

parede de aproximadamente 8 mm e pode ser usado sem o 

flap de cura, se as placas do talão estão em boas condições e 

a prensa desliga corretamente.  

 

Saco de ar tipo pré-curado: tipo “R” 
 

Este tipo, chamado tipo “R” (regular), tem uma espessura da 

parede de aproximadamente 5 mm e deve ser usado com flap 

de cura, especialmente se este tipo de saco de ar é usado em 

prensas de sistema quente.  

“R” significa reforçado.  

 

Saco de ar tipo pré-curado: tipo “U” (ultra) 
 

Este tipo, chamado tipo “U” (ultra) tem:  

 

- Espessura da parede de aproximadamente 3 mm e é:  

 

- Precisamente projetado para o sistema pré-curado  

 

- O uso de flap é altamente recomendado. 

 

- Os tamanhos mais populares estão disponíveis: aro 15’’, 16’’, 

17’’, 20’’, 22.5’’, 24’’. 

 

Todos os tipos são feitos de um composto resistente ao calor; 

a única diferença é a espessura da parede e, é claro, o peso. 

Todos os tipos são com válvula push in. 

 

Flaps (protetores butílicos) 

 
Protetores butílicos são feitos de um composto de borracha 

resistente a alta temperatura e estão disponíveis como um 

anel para 16”, 20” e 22,5”.  

Tamanhos de 24” a 34” estão disponíveis como uma tira 

única.  

 

INSTRUÇÕES 

 
 Siga corretamente as recomendações dos sacos de ar para  

ajuste no tamanho específico do pneu. 

 Os aros devem ser inspecionados frequentemente quanto a 

rebarbas e bordas ásperas. O uso dos sacos de ar deve ser 

alternado de forma que um saco de ar que está quente possa 

esfriar entre o ciclo de cura. O interior do pneu deve ser 

inspecionado para objetos estranhos (pregos). Armazenar 

sacos de ar novos ou pouco usados em suas embalagens 

plásticas ou caixas, longe da luz e do calor. Armazenar os 

sacos de ar dobrados sem proteção pode causar fissuras. 

 

PROBLEMAS 

 
- Placas do talão ou aro quebrado ou danificado; 

 

- Prensa ou aro que não fecha completamente;  

 

- Diferença existente entre o diâmetro da placa do talão e o 

diâmetro do pneu;  

 

- A válvula de ar não descarrega completamente, de forma 

que o saco de ar não é completamente desinflado quando 

a prensa abre (ele estoura);  

 

- O orifício da válvula do aro da placa do talão é muito 

grande e não protegido; 

 

- Fissuras devido ao envelhecimento se os sacos de ar não 

são armazenados corretamente.  

 

Quebra dos sacos de ar devido à:  

 

A. As placas do talão não fecham bem (placas do talão 

abertas);  

B. Diâmetro dos talões do pneu maior que o diâmetro das 

placas do talão; 

C. O orifício da válvula não está na linha central das placas do 

talão;  

D. Bordas cortantes nas placas do talão; 

E. Protetor de borracha ou flap não usado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1= Pneu 

2= Saco de ar 

3= Placas do talão – Aro  

4= Protetor de borracha – Fla 
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