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ANTIADERENTE PARA
ROLO DE PNEUS
Proteção e lubrificação que 
aumenta a vida útil dos pneus!



O antiaderente HAMM (2117379) leva em consideração o impacto ambiental e a 
segurança no trabalho, pois não contém solventes que irritam a pele e não reage 
com plásticos, borrachas, sensores elétricos, placas eletrônicas ou superfícies 
metálicas do equipamento. Além disso, também protege, lubrifica e evita o 
ressecamento dos pneus, aumentando a vida útil e proporcionando um acabamento 
de maior qualidade na pavimentação.

 
VANTAGENS:
> Produto líquido de baixa viscosidade;
> Inodoro e solúvel em água;
> Fácil aplicação através do uso de espargidor do equipamento;
> Formulado com produto biodegradável e não enquadrado 
como perigoso na legislação de transporte rodoviário;
> Substitui o uso de solventes orgânicos que afetam a superfície 
asfáltica, além de prevenir a liberação de compostos nocivos 
para o meio ambiente.

À esquerda, pneus danificados nas bordas devido à utilização de hidrocarbonetos (derivados de petróleo); ao centro, a 
formação de bolhas, rachaduras e o ressecamento dos mesmos em consequência do uso de óleos minerais, agravados pela 
alta temperatura do asfalto; e, à direita, segregação e diluição da massa asfáltica após o contato com óleos minerais.

Os produtos disponíveis no mercado, derivados de petróleo ou óleo diesel, frequentemente utilizados como antiaderentes, 
contêm componentes agressivos à borracha, prejudicam o meio ambiente, diluem a massa asfáltica e acabam por danificar 
prematuramente os pneus, acelerando seu desgaste.
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