
 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

PRODUTO:   ELEPHANT SELANTE 

DESCRIÇÃO: é um produto desenvolvido para ser usado dentro dos pneus tubeless, com câmara ou sem 

câmara de ar e possui a função de vedar furos nos pneus. 

Com a bicicleta em movimento, o furo é vedado instantaneamente. Caso o pneu perca a pressão, basta reinflar 

com o furo para baixo para que haja contato com o selante e, em seguida, rodar com a bicicleta.  
 

APLICAÇÃO: 
1. Verifique se os aros e pneus de sua bike são compatíveis com o sistema tubeless 

2. Remova os pneus, câmaras de ar, fitas de aros e se tiver fitas anti furo; 

3. Limpe os aros e os pneus na parte interna cuidadosamente; 

4. Caso os aros não sejam compatíveis com o sistema tubeless, coloque a fita tubeless de conversão no aro; 

5. Insira as válvulas do modelo tubeless nos aros; 

6. Monte o pneu observando a posição correta, deixe a lateral do pneu aberta para que se coloque o líquido 

selante; 

7. Insira o selante no pneu com a quantidade indicada no frasco; 

8. Feche o pneu cuidadosamente e verifique por toda a superfície lateral do pneu para ver se está tudo bem 

encaixado; 

9. Encha o pneu e certifique-se que não conste nenhum vazamento. Note que o pneu pode baixar pressão em 

pouco tempo (minutos). Vá calibrando para dar o ajuste correto; 

10. Gire o pneu para o líquido passar por toda a área interna do pneu; 

 
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: 

Estado Físico Líquido 

Cor: Branco leitoso 

Odor: Característico 

pH 9,5 – 10,0 

Viscosidade Brookfield LVF 
(spindle 04/12 RPM) 

 
200 CPS 

Solubilidade em água Miscível em água 

 

EMBALAGEM: 

Fornecido em frascos de 100g, caixa display com 12 unidades e caixa master com 144 unidades. 

 

ARMAZENAGEM: 

É recomendado estocar em locais arejados e livres do sol.   

 

PRAZO DE VALIDADE: 

01 ano a partir da data de fabricação. 
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