TILLBEHÖR
FÖR ALCOA-FÄLGAR

Varför välja Alcoa-tillbehör?
• Att underhålla dina Alcoa-aluminiumfälgar och hålla dem i bästa
möjliga skick är och bör vara en av dina främsta prioriteter.
• Alcoa Wheels har lagt åratal på att utveckla unika och särskilt utvalda tillbehörsprodukter för
att hjälpa dig att hålla dina fälgar i bästa möjliga skick för att de ska hålla så länge som möjligt.
• Alla våra tillbehör kan köpas genom vårt omfattande nätverk av behöriga Alcoa-distributörer.
För mer information, besök www.alcoawheelseurope.com och gå till kontaktsidan.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
3

AVSNITT 1 - RENGÖRING
Dura-Bright® Wheel Wash, ALclean, ALbrush, ALpolish, ALkit4
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AVSNITT 2 - UNDERHÅLL
HUBgrease, VALVEgrease, Discmates, Bristle Disc
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AVSNITT 3 - UTSEENDE
ALcovers, ALgrip

AVSNITT 4 - FÄLGMUTTRAR
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AVSNITT 5 - VENTILER
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AVSNITT 1 - Rengöring
DURA-BRIGHT® WHEEL WASH
Den exklusiva lösningen för att säkert rengöra dina Dura-Bright®-behandlade fälgar.
Kan användas varje vecka för både XBR®- och EVO.
Vår Dura-Bright® Wheel Wash är särskilt utformad för att kunden ska kunna rengöra
sina fälgar med ett säkert rengöringsmedel som även har ytterligare fördelar.
• Hjälper till att förhindra avlagringar av bromsdamm och kopparglans
• Ingen risk att fälgarna skadas av starka kemikalier
• Behöver inte spädas ut
• Använd cirka 150 ml per fälg
• Inte klassificerad som farligt gods enligt CLP- och Reach-förordningen
Finns som:
• Startsats med en 1 l flaska med Dura-Bright® Wheel Wash och en ALbrush2
• 5 l behållare
• 25 l behållare

ALCLEAN
Ett unikt fälgrengöringsmedel som är särskilt utvecklat för fälgar av typen Alcoa
Mirror Polished och LvL ONE®. Avlägsnar även oxidation och bevarar fälgarnas lyster.
Avlägsnar bromsdamm, saltstänk och vanliga fläckar. För bästa resultat bör ALpolish
användas efter att du tvättat med ALclean. Finns i burkar om 1 l, 5 l och 25 l.
Obs: ALclean kan även användas två gånger om året på fälgar behandlade
med Dura-Bright® vid kraftiga avlagringar av bromsdamm. Se Alcoa Wheels
servicemanual och Dura-Bright® servicebulletin 2:a utgåvan.

ALBRUSH2
En borste av hög kvalitet med gummikant som förhindrar att fälgarna skadas när du tvättar
dem. Kommer med ett förbättrat ergonomiskt grepp. Till skillnad från vanliga borstar är
Alcoas ALbrush2 gjord av 12 cm långa plockade polyesterfiber (PBT). Dessa mjuka fibrer
ger bästa möjliga resultat när du tvättar dina aluminiumfälgar och repar dem inte.
• Gummikant för att förhindra att fälgen skadas
• God uppsugningsförmåga av vatten och såpa
• Långa fibrer och stort antal fibrer jämfört med vanliga borstar

ALPOLISH
Polerpasta som återställer och bevarar lystern hos fälgar av typen
Alcoa Mirror Polished, Brushed och LvL ONE®. För bästa resultat
bör ALpolish användas efter att du tvättat med ALclean.
Obs: Skall inte användas på fälgar behandlade med Dura-Bright®.

ALKIT4
En komplett sats för att rengöra fälgar av typen Mirror Polished, Brushed och LvL ONE®.
En 1 l flaska av ALclean, ALpolish, ALfinish och ALbrush2 ingår.
Bruksanvisning på flera språk ingår.
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Före rengöring

Efter rengöring

AVSNITT 2 - Underhåll
VALVEGREASE
Ett litiumbaserat fett som skyddar mot rost när du monterar/byter ut ventiler.
Fettet har ingen negativ inverkan på ventilernas gummitätning och hjälper till att
förhindra att luft läcker ut med tiden. VALVEgrease
används även i vår tillverkningsanläggning för
Smörj här
försmorda ventilerna och ventilöppningsområdet.
• Skyddar mot rost runt ventilöppningsområdet
• Testad på alla Alcoa-ventiler
• Lätt att applicera
• Vattenbeständigt
• Bör inte användas vid montering
• 1 kg behållare
Vi rekommenderar starkt att du använder en ny Alcoa-ventil
varje gång ett nytt däck monteras för att undvika att rost och
läckage byggs upp i ventilöppningsområdet. Se Alcoa Wheels
servicemanual för mer information om hur du rengör ventilöppningsområdet, byter och ventiler och ventilvridmoment.

Obs: bör inte användas för att
byta däck eller montering

HUBGREASE
Ett helt nytt mineraloljebaserat fett
som används för att montera Alcoafälgar. Fettet skyddar mot rost och
orsakar inte några missfärgningar på fälgens yta.

Smörj här
Smörj här

Smörj här

När fälgen är i bruk samlas smuts och andra främmande
partiklar runt fälgen och navet. Tillsammans med vatten
och vägsalt riskerar navhålet att rosta. Detta gör att fälgarna
fastnar i naven, vilket gör det väldigt svårt att ta av dem.
Smörj här
Smörj INTE utsidan av navet,
fälgen eller bromstrumman

Obs: bör inte användas för att byta däck eller montering.
Med Alcoas HUBgrease kan du överkomma dessa
problem och slippa problem med underhållet.
• Förhindrar galvanisk korrosion av navhålet
• Tål temperaturer upp till 150 °C
• Lätt att applicera
• Oxidationsstabil
• Vattenbeständigt
• 1 kg behållare
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DISCMATES
Denna produkt förhindrar att rost byggs upp mellan stål- och aluminiumfälgar och mellan stålnav och aluminiumfälgar, vilket gör de
enklare att sköta. Den kan även användas för att skydda
fälgarnas monteringsytor från kosmetiska skador.
Att placera Discmates mellan dubbelmonterade Dura-Bright®fälgar minskar även ytskadorna som uppstår mellan dem.
Tillgängliga för fälgar med 10 skruvhål, 335 mm skruvcirkeldiameter, 22 mm dubbskruvar.

BORSTRONDELLER

Borstrondeller är viktiga underhållsprodukter som hjälper dig att håll dina Alcoa-fälgar i bästa möjliga skick.
De passar perfekt för att rengöra kontaktytor, fälgkanten, centrumringar eller navens excenterkanter. De
är även lämpliga för att avlägsna vassa kanter som uppstår av slitage på kantflänsen eller rost, oxidation
och smuts och kan användas med de flesta vinkelverktyg. Dynan är en avtagbar skivhållare. De är internt
gängade för att ta emot alla vanliga 6,3 mm 20 gängstänger. Beroendes på vilken typ av tryckluftsverktyg
som används kan ett Ø6,3 mm (1/4”) skaft användas som adapter för att fästa dynan på verktyget – se bild.
Finns med mjuka, medelhårda och hårda borst och med 2 diametrar (Ø 25 och Ø 50 mm).
Vita skivor: Mjuka - särskilt avsedda för aluminiumdelar
Gula skivor: Medelhårda - för att avlägsna medelhård oxidering
Gröna skivor: Hårda - för att avlägsna kraftig oxidering
Använd den mindre skivan
• för att avlägsna rester av rost, oxid och damm från centrumringar
och navets excenterkanter samt insidan av fälgens navhål
Använd Ø50 mm skivan
• för att rengöra större delar av fälgen samt för att rengöra navet

5

AVSNITT 3 - Utseende
ALCOVERS AV ROSTFRITT STÅL
Högkvalitativa kupolmutterskydd med Alcoa-loggan.
Passar M22 Alcoa hylsmuttrar med 32 och 33 mm insex.
• Inga missfärgade eller lösa linser
• Förkortad kant för att undvika kontakt med fälgen
och skada på Dura-Bright®-behandlade fälgar
• Skyddets inre frigång är 41 mm
Varje låda innehåller 20 skydd.

FÖRKROMADE ALCOVERS AV PLAST
Högkvalitativa förkromade plastskydd med Alcoa-loggan.
Passar både 32 mm och 33 mm M22 Alcoa hylsmuttrar.
• Konstruerad med ett patenterat system för att
enkelt kunna monteras och demonteras
• Kommer med ett demonteringsverktyg
som kan användas för att avlägsna
skydden om ett hjulskydd monteras
Varje låda innehåller 20 skydd och 1 demonteringsverktyg.

ALGRIP
Ett praktiskt verktyg för att montera och
demontera rostfria stålmutterskydd.
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AVSNITT 4 - Fälgmuttrar
FÄLGMUTTRAR
Fälgmuttrar är avgörande komponenter när fälgen
ska fästas vid navet. Alcoas fälgmuttrar har en unik
utformning och fördelar över billigare alternativ:
• Brickans konstruktion förbättrar retentions- och låskraften
• Mutterbrickans kontaktyta är utformad och
tillverkad för att minimera friktionen
• Vi rekommenderar starkt att du smörjer brickan
• Geomet- / Dacromet®-beläggningen
förhindrar att rost uppstår
• M22-hylsan förhindrar skador till följd av åtdragning av
långa hylsmuttrar i innerfälgarna vid dubbel montering
• Det högre insexnumret hjälper till
att förebygga att momentnyckel
slinter, vilket kan orsaka skador på såväl operatörer som fälgar
• Muttern är utformad så att Alcoa-inlägget sitter säkert monterat
• Alcoa-inlägg kan beställas separat
Se Alcoa Wheels servicemanual för mer information om monteringsanvisningar, åtdragning, smörjning och gängning.

AVSNITT 5 - Ventiler
VENTILER
Alla Alcoa-fälgar kommer med nickelpläterade ventiler, med undantag för 22.5”x17.00”
fälgar. Nickelpläteringen, den särskilda svarta T-formade tätningsringen och insexmutterns
inbyggda plastbricka minskar risken för galvanisk korrosion mellan ventilen och fälgen.
Ventilen har ett dammskydd med spår och en insexbas som ger bättre grepp
och enkelt kan bytas ut med en skruvmejsel eller nyckel.
Vi rekommenderar att du byter ut ventilerna varje gång du byter däck. Använd
Alcoa VALVEgrease för att smörja ventilen och ventilöppningsområdet för att
förhindra korrosion runt ventilöppningen som kan leda till att luft läcker ut.
Det finns även en 150 mm POM plastförlängningsventil med dammskydd som
möjliggör kontroller av det inre däcktrycket med en vanlig dubbelmontering.
Obs: använd inte HUBgrease på ventiler.
För mer information om att byta ut ventiler, se Alcoa Wheels servicemanual.
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Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgien
E-postl: info.wheels@alcoa.com
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
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www.alcoa-accessories.com
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