
CONDIÇÕES DO PNEU PARA REFORMA QUALIFICADA E GARANTIDA VIPAL
PARA PNEUS RADIAIS E DIAGONAIS.

CRITÉRIOS GERAIS: FABRICANTES DE PNEUS

São garantidos os pneus de marcas e dimensões conforme tabela a seguir. Quanto aos modelos, são 
garantidos somente os cadastros existentes no software RQG.

Não ter sido reformado;
Não apresentar rachaduras no sulco do desenho;
Ter, no máximo, 03 (três) anos de fabricação;
Não apresentar contaminação por derivados do petróleo;
Não apresentar quebras da carcaça na região do ombro, que exijam grandes preenchimentos;
Não apresentar defeitos na região dos talões, devido a má montagem, excesso de carga ou super 
aquecimento;
Não apresentar evidências de rodagem com baixa pressão ou excesso de carga;
Não apresentar desgaste irregular na banda de rodagem;
Não apresentar lonas/cintas expostas na banda de rodagem;
Não apresentar sulco remanescente de borracha abaixo do limite estabelecido pelo TWI;
Após a raspagem, apresentar uma base de borracha com no mínimo 2mm de espessura sobre as lonas/cintas;
Não apresentar excesso de escareações que atinjam as lonas/cintas de aço;
Não apresentar a necessidade de extração da cinta de proteção;
Não apresentar necessidade de abertura de canaleta.

Os reparos devem ser aplicados somente na região da banda de rodagem;
O pneu deve ter, no máximo, 02 (dois) danos de até 10mm de diâmetro e a distância entre os mesmos 
deve ser de, no mínimo, 45º (1/8 do perímetro do pneu) (até VD 03);
Somente aplicação de Manchões VD (Vipal);
Seguir aplicação de reparos conforme “Manual Técnico de Reparação de Pneus e Câmaras de Ar”.

Nos pneus com câmara (Tube Type) são permitidos até 02 (dois) reparos desde que sejam 
respeitados os seguintes critérios:

Nos pneus sem câmara (Tube Less) não são permitidos reparos.

Obs.: Os demais procedimentos utilizados no processo da reforma devem seguir o Manual técnico de Reforma de Pneus de Carga Vipal 
(revisão atual).

Pneus Diagonais:

Os reparos devem ser aplicados somente na região da banda de rodagem;
O pneu pode ter, no máximo, 02 (dois) danos de até 15mm de diâmetro e a distância entre os mesmos 
deve ser de, no mínimo, 45º (1/8 do perímetro do pneu) (até RAC 22, RA 31 e RS 31);
Somente aplicação de Manchões RAC, RA e RS (Vipal);
Seguir aplicação de reparos conforme “Manual Técnico de Reparação de Pneus e Câmaras de Ar”.

Nos pneus com câmara (Tube Type) são permitidos até 02 (dois) reparos desde que sejam 
respeitados os seguintes critérios:

O reparo deve ser aplicado somente na região da banda de rodagem;
O pneu pode ter, no máximo, 01 (um) dano de até 15mm de diâmetro (até RAC 22, RA 31 e RS 31);
Somente aplicação de Manchões RAC, RA e RS (Vipal);
Seguir aplicação de reparos conforme “Manual Técnico de Reparação de Pneus e Câmaras de Ar”;
A garantia é válida somente após o pneu iniciar o processo de utilização ou rodagem com prazo 
máximo de 24 meses após a data da reforma.

Nos pneus sem câmara (Tube Less), é permitido até 01 (um) reparo, entretanto, deve-se obedecer 
alguns critérios:

Pneus Radiais:

Obs.: A inclusão e/ou exclusão de marcas e modelos de pneus no Programa Reforma Quali�cada e Garantida é de 
responsabilidade da Vipal Borrachas. As alterações realizadas justi�cam-se pelos históricos de reforma com estas marcas.

PNEUS CREDENCIADOS
FABRICANTE MEDIDA DOS PNEUS

RADIAL DIAGONAL

Fate

Firestone

Goodyear

Michelin

Bridgestone

Pirelli
Toyo

Continental

Dunlop

Sumitomo
Yokohama

Hankook (R 1) 

DRC (R 1) 

Marshal (R 1)  

General

BF Goodrich

7.00-16
7.50-16
9.00-16

10.00-20
11.00-20
11.00-22
9.00-20

7.00R16
7.50R16

8.5R17,5
9.00R20
10R22,5

10.00R20
11R22,5
11R24,5

11.00R20
11.00R22
12R22,5
12R24,5
13R22,5

215/75R17,5
205/75R17,5
235/75R17,5
285/70R19,5
255/70R22,5
275/70R22,5
275/80R22,5
295/80R22,5
295/80R24,5
315/80R22,5
315/70R22,5
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