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INFORMAÇÃO 
 

Envelopes externos regulares: tipo “SL” 

 
Este tipo é usado com envelopes internos (pneus radiais) ou 

aros / flanges e sacos de ar. A saia do envelope se estende à 

lateral, mas não se estende até o talão do pneu.  

 

Envelopes externos – saia longa: tipo “XL” 

 
Este tipo é usado com diversos aros / flanges e sacos de ar, 

quando necessitam de uma saia do envelope mais longa que 

o tipo “SL”. 

 

Envelopes externos tipo sem aro  

 
Este tipo é usado em recauchutagens com sistema Arc ou 

Surelock com pneus radiais. A saia do envelope se estende até 

os talões do pneu em ambos os lados e um par de anéis de 

aço trava o envelope externo.  

 

Envelopes externos – saia curta: tipo “SS” 

 

Este tipo é usado em câmaras de cura a vapor. A saia é curta 

cerca de algumas polegadas acima dos talões do pneu. 

 

Envelopes externos: tipo “ST” 

 
Este tipo é fabricado usando a nova tecnologia de 

compressão de moldes. Diversos tamanhos estão disponíveis 

para ser usados com envelopes internos ou aro / flange e 

sacos de ar. São lubrificados na fábrica. A duração do 

lubrificante do envelope pode variar de acordo com o uso, a 

temperatura ambiente e umidade. A fábrica deve usar seu 

próprio agente de lubrificação quando o lubrificante do 

envelope tiver terminado.  Mais de 10 tamanhos disponíveis.  

 

Envelopes internos: Universal 
Este tipo de envelope interno não tem nenhuma emenda e é 

moldado de forma a se ajustar a pneus com diferentes 

diâmetros de talão (19,5-20-22,5) usando apenas um 

innerlope. É usado na recauchutagem de pneus radiais com 

envelopes externos tipo “SL”. Um innerlope especial para 

pneus sólidos recauchutados está disponível.  

 

Envelopes internos: Millennium 
 

Uma nova linha de produção de envelopes externos já está 

disponível. A dimensão foi modificada para facilitar o vácuo 

quando em posição vertical e um novo design de espessura 

foi estudado para ser flexível e resistente.  

7 tamanhos disponíveis: Aro 19.5’’, 20’’, 22.5’’.  

 

Almofada 
 

Este tipo de almofada é projetada para facilitar a operação de 

vácuo. É feita de um composto resistente ao calor (140°C). 

Diferentes comprimentos estão disponíveis para ser usados 

em qualquer sistema de recauchutagem (duplo envelope, 

saco de ar, envelope sem aro e sistema Arc). 

 

INSTRUÇÕES 

 
 Siga corretamente as recomendações dos envelopes para 

ajuste no tamanho específico do pneu. Lubrificar o interior da 

superfície do envelope externo periodicamente de acordo 

com o agente de lubrificação usado, se nenhum liner plástico 

entre o talão e o envelope for usado. Ambos (lubrificante + 

liner) ajudam a aumentar a vida útil do envelope. A 

lubrificação escolhida está disponível para ser sugerida. 

Apenas o envelope externo ST é lubrificado de fábrica e a 

duração do lubrificante do envelope pode variar de acordo 

com o uso, temperatura ambiente e umidade. A fábrica pode 

usar seu próprio agente de lubrificação quando o lubrificante 

tiver terminado. Deve-se tomar cuidado ao carregar e 

descarregar a câmara, especialmente quando o abridor do 

envelope expande o envelope. A expansão deve ser apenas 

de acordo com o diâmetro externo do pneu e não muito mais. 

O abridor do envelope deve ser inspecionado quanto a 

rebarbas e bordas ásperas. O uso dos envelopes deve ser 

alternado de forma que um envelope que está quente possa 

esfriar entre o ciclo de cura. Não rolar o pneu com envelope 

montado pelo chão. Certificar-se que a válvula de vapor 

funciona perfeitamente alinhada e diminuir os puxões de sua 

posição perpendicular. Após a instalação do envelope, 

certificar-se que a válvula de escape está centralizada sobre a 

almofada. O envelope deve estar centralizado no pneu. 

Armazenar envelopes novos ou pouco usados em suas 

embalagens plásticas ou caixas, longe da luz e do calor. 

Almofadas ou envelopes desprotegidos podem causar 

fissuras por envelhecimento, especialmente onde dobrados.  

 

PROBLEMAS 
O abridor do envelope em más condições corta a borda do 

envelope externo e causa rasgos ao ser expandido. A válvula 

de vapor mal alinhada e muito puxada causa rasgos ao redor 

da válvula.  Objetos soltos (grampos, etc.), no chão, furam o 

envelope quando ele é rolado pelo chão. Envelope mal 

lubrificado ou qualquer liner usado gruda no pneu e causa 

rasgos quando removido. Armazenar envelopes novos ou 

pouco usados em suas embalagens plásticas ou caixas, longe 

da luz e do calor. Armazenar os envelopes dobrados sem 

proteção pode causar fissuras. 
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