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CERTIFICADO DE GARANTIA 
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EXEMPLO DE PEÇAS QUE INVALIDAM A GARANTIA 



4 

EXEMPLO DE PEÇAS QUE INVALIDAM A GARANTIA 
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EXEMPLO DE PEÇAS QUE INVALIDAM A GARANTIA 

Excesso de placas nos bocais / tanque plástico e ou coletor. Isto identifica 

que o sistema de arrefecimento incluindo motor ( bloco , cabeçote , etc ) 

não foi limpo antes de colocar o novo radiador de água. Esta sujeira 

contém produtos como cálcio ( proveniente da água de torneira sem 

utilização de inibidores de corrosão ou quantidade insuficiente - este causa 

corrosão dos tubos de alumínio ), ferro ( proveniente do motor – este causa 

desgaste prematuro dos tubos de alumínio ). 
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EXEMPLO DE PEÇAS QUE INVALIDAM A GARANTIA 

Análise da nossa engenharia sobre este tipo de problema. 

Boro e Cálcio não são usados em ligas de Alumínio. Boro é usado em aços e ferros, Cálcio está 

naturalmente presente na água. Ferro, Manganês, Magnésio são usados como ligas de ligas em solução 

estável e não tem nenhuma razão para difundir para fora. Porcentagens decimais são usados, a quantidade 

total no líquido de arrefecimento não poderia chegar a níveis tão elevados. Ferro e Manganês são usados 

em aço e ferros. Nós não adicionamos fluxo de brasagem no interior de radiadores tipo BA (duas carreiras), 

só podendo haver pequenas gotas de overspray. Isto é visível uma vez que o nível de Flúor é muito baixo. 

Flúor e Potássio  existentes no fluxo dissolvem em conjunto, se não trazemos nenhum Flúor, não trazemos 

nenhum  Potássio. O nível de Potássio é muito alto, ele está vindo de algum outro lugar. Potássio está 

naturalmente presente na água. Nos níveis medidos, esses elementos não podem ser trazidos pelo 

radiador. Eles vêm do resto do motor (bloco, cabeçote, tudo o mais no circuito de arrefecimento) e do 

líquido de arrefecimento. 

 

Este sistema estava provavelmente funcionando com água comum (da torneira) ao invés de água DI 

(deionizada), à qual tinha adicionada pouca (insuficiente) ou nenhuma quantidade de fluído inibidor de 

corrosão. Uma vez que o problema ocorreu com pouca quilometragem a partir da substituição do radiador, 

a suspeita é de que o motor estava cheio de resíduos depositados, e que foram arrastados para o radiador 

com o novo fluído de arrefecimento. Isto não tem nenhuma relação com o radiador, o qual é formado por 

tubos finos que acabaram atuando como um "filtro", retendo as partículas que vinham do motor. O circuito 

de arrefecimento deveria ter sido limpo antes do veículo retornar à estrada e preenchido com o tipo de água 

e aditivo conforme recomendação do fabricante do veículo. 
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EXEMPLO DE ADAPTAÇÕES QUE INVALIDAM A GARANTIA 

Utilizar montante lateral do FH 2200 no radiador FH 2280. 

Produto FH 2200 Produto FH 2280 
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EXEMPLO DE ADAPTAÇÕES QUE INVALIDAM A GARANTIA 

Utilizar montante lateral do FH 2200 no radiador FH 2280. 

CAUSA:Contato do montante FH 2200 

sobre a calha do radiador FH 2280. 
EFEITO: Aleta amassasa / tubo rachado. 

VAZAMENTO. 
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EXEMPLO DE ADAPTAÇÕES QUE INVALIDAM A GARANTIA 

Recorte nas calhas laterais. 
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ACESSÓRIOS PARA GARANTIR / PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO 

Verifique se o trocador comprado é o certo para o seu veículo. Não faça adaptações. O trocador 

sofre esforços mecânicos, torção, dilatação térmica e precisa ser fixado de maneira correta e 

com os elementos de fixação originais e em bom estado no veículo, caso contrário a vida útil do 

seu novo trocador poderá ser substancialmente reduzida. 

 
Exemplo de acessórios para garantir / prolongar a vida útil de radiadores de água 

VOLVO FM 2280 e VOLVO FH 2280. 

Arruela de Nylon 

Coxim de borracha 
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ANÁLISE DE GARANTIAS 

Atenção: Para fazer as análises de garantias , faz-se necessário a 

destruição da peça para que possamos verificar e coletar dados de 

resposta aos clientes. 


