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Apresentação

Utilize um app de leitura 
de QR CODE ou acesse:
vulcaflex.com.br

Acesse o nosso site:

Desde a sua fundação, em meados de 1990, a Vulcaflex vem buscando o 
crescimento sustentável de suas operações, desenvolvendo produtos com 
qualidade de ponta e por isso, segue conquistando espaço em seu mercado, 

gerando mais eficiência e economia aos seus parceiros.
Sediada em Uberlândia-MG, atende a todo o território nacional e leva os seus 
produtos para a América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia e África.

Ciente da importância de um transporte com o máximo de segurança, a Vulcaflex 
apresenta suas linhas de produtos com qualidade aprimorada, atendimento 
diferenciado e custos competitivos. Soluções práticas e eficientes para recuperação 
completa de câmaras de ar de pneus de bicicletas e motos, como reparos a frio e a 
quente, cimentos vulcanizantes e kits feitos sob medida para ciclistas.

Nesse catálogo, você encontrará produtos adequados às suas necessidades, mas 
lembre-se, a Vulcaflex possui um corpo técnico sempre disponível para orientá-lo 
e ajudá-lo com a melhor solução para o seu problema.
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Reparos V / VBM (Laranja & Black)

Ref. Laranja ...... Ref. Black ........Descrição ....... Medidas (mm) ...........Embalagem ............ Conteúdo (unidades) ............ Caixas Coletivas (caixas)
1235................................ 1335 ................VBM-1 ............................ Ø 25 .......................... Caixa.................................................100........................................................ 150
1200................................ 1300 ......................V-0 ............................ Ø 30 .......................... Caixa.................................................100........................................................ 100
1201................................ 1301 ......................V-1 ............................ Ø 40 .......................... Caixa.................................................100.......................................................... 80
1202................................ 1302 ......................V-2 ............................ Ø 50 .......................... Caixa...................................................40........................................................ 120
1203................................ 1303 ......................V-3 ............................ Ø 60 .......................... Caixa...................................................40.......................................................... 80

Reparos para câmaras de ar que proporcionam segurança e praticidade ao usuário. Sua camada autovulcanizante, elaborada para o sistema de 
vulcanização a frio, é disponibilizada nas cores laranja ou preta. Os reparos redondos são especialmente desenhados para danos circulares, tais como 
furos de prego, e os ovais para rasgos. Sua aplicação deve ser feita sempre com os Cimentos Vulcanizantes Vulcaflex (FV, FVA, CVB e CB).

Redondos

Ref. Laranja ...... Ref. Black ........Descrição ....... Medidas (mm) ...........Embalagem ............ Conteúdo (unidades) ............ Caixas Coletivas (caixas)
1236................................ 1336 ................VBM-2 ........................ 65 X 30 .......................... Caixa...................................................60........................................................ 100
1230................................ 1330 ..................V-300 ........................ 75 X 40 .......................... Caixa...................................................25.......................................................... 53

Ovais
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Kit Max

Referência ................... Descrição ..................... Embalagem ............................ Conteúdo ................. Caixas Coletivas ........................... Validade*
1343............................ Kit Max Reparo .......................... Caixa Display ........................................ 15 kits .................... 9 Caixas Display** .................................... 24 meses

*A partir da data de fabricação.
**Cada caixa coletiva leva um total de 135 kits.

O Kit Max é a solução prática para emergências nas pedaladas. 
De simples aplicação e pronto para o uso, o próprio ciclista 
será capaz de fazer o reparo na câmara de ar de sua bike.

Cada Kit Max contém:
• 4 VBM-1 (reparo para furos)
• 1 VBM-2 (reparo para rasgos)
• 1 CVB-0 (bisnaga de Cimento Vulcanizante de 3,5 g)
• 1 Lixa (40 x 60 mm)
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Estojo RV-01

Referência ................... Descrição ..................... Embalagem ............................ Conteúdo ................. Caixas Coletivas ........................... Validade*
1342......................... Estojo Bike RV-01 .......................... Caixa Display ...................................12 estojos .................... 9 Caixas Display** .................................... 24 meses

*A partir da data de fabricação.
**Cada caixa coletiva leva um total de 108 estojos.

O Estojo Bike RV-01 é a solução prática para emergências 
nas pedaladas. O seu design permite que o estojo possa ser 
utilizado para armazenar e transportar os produtos Vulcaflex 
da Linha Bike. 

A tira de reparo RV-01 pode ser cortada no tamanho necessário 
para cada utilização. De simples aplicação, o próprio ciclista 
será capaz de fazer o reparo na câmara de ar de sua bike.

O Estojo RV-01 contém:
• 1 RV-01 (tira de reparo de 75 x 305 mm)
• 1 CVB-01 (bisnaga de cimento vulcanizante de 15 g)
• 1 Lixa (40 x 60 mm)
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SEALBIKE
O reparo emergencial

Vulcaflex para o pneu sem 
câmara da sua bike!
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Sealflex

Referência ................... Descrição ..................... Embalagem ...........Conteúdo (unidades) .... Caixas Coletivas (caixas) ........................... Validade*
439........................................SEALFLEX .......................................Caixa ............................................... 60 ............................................. 60 .................................... 36 meses
10199...............................SEALFLEX CB .......................................Caixa ............................................... 60 ............................................. 60 .................................... 36 meses

*A partir da data de fabricação.

Reparo temporário, de emergência, do tipo “macarrão”, para furos em pneus de 
ciclomotores, automóveis e utilitários sem câmara.

Rolo RC-02

Referência ................... Descrição ........ Complemento (mm) ......................... Embalagem ................. Caixas Coletivas ........................... Validade*
1344................................... Rolo RC-02 ............................. 150 X 2000 ............................................Rolo ....................................70 Rolos ....................................... 36 meses

*A partir da data de fabricação.

Rolo de reparo a frio com camada autovulcanizante. 

Proporciona o dimensionamento do corte de reparo de acordo com as medidas 
do dano. 

Pode ser utilizado para a reposição da tira de reparo no estojo RV-01.

Re
pa

ro
s p

ar
a 

Câ
m

ar
as

 d
e 

Ar

Referência ................... Descrição ..................... Embalagem ...........Conteúdo (unidades) .... Caixas Coletivas (caixas) ........................... Validade*
10319.................................... SEALBIKE .......................................Caixa ............................................... 60 ............................................. 40 ....................................... 36 meses

*A partir da data de fabricação.
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Cimento Vulcanizante FV

Referência ................... Descrição ....................Peso Líquido ......................... Embalagem ................. Caixas Coletivas ........................... Validade*
1339..............................................FV-0 ....................................... 163g ................Lata (Tampa c/ pincel) ............................................. 12 ....................................... 24 meses
1340..............................................FV-1 ....................................... 362g ................Lata (Tampa c/ pincel) ............................................. 24 ....................................... 24 meses

*A partir da data de fabricação.

Cimentos desenvolvidos para a 
aplicação de reparos para câmara 
de ar e manchões pelo sistema de 
vulcanização a frio (química). 

Proporcionam excelentes resultados 
de adesão, principalmente quando 
utilizados com os produtos Vulcaflex.

Cimentos Vulcanizantes CB / CVB-01

Referência ................... Descrição ....................Peso Líquido ......................... Embalagem ................. Caixas Coletivas ........................... Validade*
1345......................................... CVB-01 ......................................... 15g ............... Caixa com 24 Bisnagas ................................... 16 caixas ....................................... 24 meses
1337............................................. CB-2 ......................................... 18g ............... Caixa com 12 Bisnagas ................................... 18 caixas ....................................... 24 meses
1338............................................. CB-3 ......................................... 32g ................. Caixa com 6 Bisnagas ................................... 18 caixas ....................................... 24 meses

*A partir da data de fabricação.

Os Cimentos Vulcanizantes CB e CVB-01 são disponibilizados em bisnagas com o propósito de facilitar a 
aplicação e o manuseio. 

São utilizados para a aplicação dos reparos Vulcaflex para câmaras de ar pelo sistema de vulcanização a 
frio. 

Recomendados para aplicação no Reparo RC-02 e demais reparos a frio, sendo a bisnaga CVB-01 indicada 
para reposição no estojo RV-01.
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Vulcanite
Especialmente desenvolvido para o reparo de câmaras de ar pelo sistema de vulcanização a quente, o Vulcanite Vulcaflex possui duas opções de 
espessura (0,8mm e 1,5mm) para melhor se adaptar às necessidades do consumidor. 

Deve ser aplicado sempre com a Cola Flex 690 g.

Cola Flex 690 g
Cola pronta para uso, especialmente indicada para a vulcanização a quente do reparo Vulcanite.

Referência ............. Largura (mm) ................Espessura (mm) ................Embalagem .............. Conteúdo ........... Caixas Coletivas ..........Validade*
37................................................... 170 ........................................... 0,8 ................... Saco Plástico .............................. 1kg ....................................... 28 .................. 12 meses
83................................................... 170 ........................................... 1,5 ................... Saco Plástico .............................. 1kg ....................................... 28 .................. 12 meses

*A partir da data de fabricação.

Referência ................... Descrição ....................Peso Líquido ......................... Embalagem ................. Caixas Coletivas ........................... Validade*
2.............................................Cola Flex ....................................... 690g ............................................ Lata ............................................... 6 ....................................... 12 meses

*A partir da data de fabricação.
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Removedor Químico VFE

Referência ................... Descrição ....................Peso Líquido ......................... Embalagem ................. Caixas Coletivas ........................... Validade*
1454............. Removedor Químico VFE ...................................... 800 g ............................................ Lata ............................................... 6 ....................................... 18 meses

*A partir da data de fabricação.

O removedor químico VFE é uma mistura de solventes com solução ativadora, 
desenvolvida para limpeza química de superfícies de borracha, metais, tecidos, 
concreto ou couro, removendo impurezas, resíduos graxos e polímeros superficiais 
oxidados. 

Por não conter solventes clorados, substâncias proibidas em regulamentações 
europeias e que agridem a camada de ozônio, é uma excelente alternativa para a 
redução de danos ao meio ambiente.

Deve ser aplicado sobre a superfície a ser reparada, previamente preparada, 
antes da aplicação dos cimentos vulcanizantes.

Removedor Químico VF

Referência ................... Descrição ....................Peso Líquido ......................... Embalagem ................. Caixas Coletivas ........................... Validade*
1508............... Removedor Químico VF ................................... 1,45 kg ............................................ Lata ............................................... 6 ....................................... 18 meses
1608............... Removedor Químico VF ...................................... 362 g ............................................ Lata ............................................. 30 ....................................... 18 meses

*A partir da data de fabricação.

O removedor químico VF é uma mistura de solventes com solução ativadora, 
desenvolvida para limpeza química de superfícies de borracha, metais, tecidos, 
concreto ou couro, removendo impurezas, resíduos graxos e polímeros superficiais 
oxidados.

Deve ser aplicado sobre a superfície a ser reparada, previamente preparada, antes 
da aplicação dos cimentos vulcanizantes.
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VULCAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Afonso Egydio de Souza, 540

D. Industrial  |  Uberlândia/MG  |  Brasil
+55 (34) 3233-5200
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