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Produtos de serviço
para manutenção de travões
Formula XT

•

Cera Tec

•

Hydra Tec
www.textar.com

Tudo. Exceto compromissos.
EXCETO COMPROMISSOS.
Se procura tecnologia de travões de primeira classe, veio ao local certo. Não fazemos compromissos quando
se trata de soluções inovadoras, da mais alta qualidade, máxima segurança e conforto de travagem ótimo e
fazemo-lo há mais de 100 anos. Não é sem razão que somos fornecedores e parceiros de desenvolvimento de
fabricantes automóveis líderes em todo o mundo.
Porque deve escolher a Textar:
•
•
•
•
•

Pastilhas de travão premium do OEM líder da indústria automóvel.
Máximo desempenho. Máximo conforto. Máxima segurança.
100 anos de experiência como desenvolvedores e fabricantes.
Desenvolvimento e produção de pastilhas de travão na Europa.
A Textar oferece a solução de travagem ótima para quase todos
os veículos encontrados na Europa.
• Gama completa de produtos para automóveis.

Óleos de travão
(DOT 3, DOT 4,
DOT 4LV, DOT 5.1)

Químicos

Discos de travão

Tambores
de travagem

Acessórios
Hidráulica de travões

Pastilhas de travão

Calços de travão
pastilhas de travão epad

Textar Cera Tec
LUBRIFICANTE PERMANENTE SEM METAL
Para sistemas de travões, altamente resistente
à temperatura (até 1000 °C).
Vantagens do Cera Tec:
• Vantagens do Cera Tec:
• Não contém sólidos
• Adequado para ABS
• Facilita a instalação de travões
• Reduz o chiar dos travões
• Protege contra riscos e corrosão
• Isento de cobre e de ácidos
• Resistente à pressão / alta viscosidade
Cera Tec é adequado para a lubrificação de:
• Sistemas de travão de disco e de tambor
• Compressores
• Sistemas de lubrificação centralizados
• Rolamentos de eixo
• Correntes
• Calhas de bancos
• Calhas de tetos de abrir
• Terminais de bateria

Aplicação:
Aplicar uma leve camada de Cera Tec nas secções marcadas.

Cera Tec está disponível em tubos de 75 ml:
Número de artigo: 81000400
Unidade de venda: 36 tubos
e em saquetas de 5 ml:
Número de artigo: 81000500
Unidade de venda: 1500 unidades

Textar Hydra Tec
LUBRIFICANTE PARA TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO
Para peças móveis em sistemas de travagem e embraiagem.
Vantagens do Hydra Tec:
• Facilita a instalação de componentes hidráulicos de travão
• Compatibilidade testada como fluidos de travão disponíveis
no mercado (DOT3, DOT4, DOT4LV, DOT5.1)
• Isento de óleos minerais e compatível com borracha EPDM
• Além disso, as superfícies de rolamento são protegidas
contra corrosão
Hydra Tec é adequado para a lubrificação de:
• Superfícies de deslizamento de cilindros
• Pistões
• Elementos vedantes
NOTA:
Hydra Tec deve ser aplicado
uniformemente e numa camada fina. Nunca usar graxas ou
óleos minerais como substitutos. Não aplicar o produto
em superfícies de fricção de
pastilhas de travão ou discos
de travão.

Aplicação:
Aplicar uma camada fina de Hydra Tec nas secções marcadas.

Hydra Tec está disponível em tubos de 180 ml.
Número de artigo: 81001400
Unidade de venda: 10 tubos
e em saquetas de 5 ml:
Número de artigo: 81001500
Unidade de venda: 1500 unidades
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Textar Formula XT
PRODUTO DE LIMPEZA DE TRAVÕES
O produto de limpeza de travões da Textar é uma maneira
fiável de remover óleo, gordura e sujidade sem deixar
quaisquer resíduos.
O produto de limpeza de travões Textar limpa tudo:
• Travões, embraiagem e componentes de caixa de velocidades
• Motores de arranque e alternadores
• Carburador, bombas de combustível e componentes do motor
• Superfícies de vidro e metal antes de colagem
Vantagens do produto de limpeza de travões Textar:
• Não ataca o polistireno
• Isento de solventes clorados
• Registado no Ministério Federal do Ambiente da Alemanha
Aplicação:
Pulverizar uma quantidade generosa nas partes
a limpar. Deixar o solvente escorrer
ou evaporar. Repetir o processo
para sujidade persistente.
O produto de limpeza de travões Textar está
disponível em latas de pulverização de 500 ml.
ml.
Número de artigo: 96000100
Quantidade de encomenda mínima: 72 latas
Unidade de venda: 12 latas

BRAKEBOOK. O MEU CATÁLOGO ONLINE.
O SEU CATÁLOGO ONLINE PESSOAL E SERVIÇO DE MARKETING
O sistema de catálogo, que foi exclusivamente desenvolvido para a TMD Friction, usa dados de catálogo atualizados ao
minuto e oferece opções de pesquisa amigas do utilizador. Esta plataforma online não é apenas um excerto do catálogo
TecDoc, foi também concebida especificamente com as funcionalidades necessárias para a identificação de peças de
travão em mente.

SERVIÇO TOTAL: 24/7/365.
ASSISTÊNCIA DE MARKETING E ENGENHARIA ABRANGENTE

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
Tel.: +49 (0) 2171 - 703-0
Fax: +49 (0) 2171 - 23 88

Textar é uma marca registada da TMD Friction.

E-Mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com
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A nossa oficina interativa proporciona assistência abrangente – de profissionais para profissionais – tanto em matéria
técnica como de marketing: Em www.textar-professional.com, pode descobrir como promover ainda melhor a sua oferta
de serviços juntamente com a Textar. Um site cheio de vídeos, animações, conteúdos técnicos e informações gerais sobre
a Textar. Pode aceder ao que precisa. A qualquer hora do dia, em qualquer dia, durante todo o ano.
Na secção de vídeos e animações, pode aprender como funciona um sistema de travões, bem como quais são os erros
típicos durante uma instalação imprópria. Já agora, esses vídeos são também uma maneira excelente de ajudar os seus
clientes a compreenderem esses tópicos.

