
WIEL ACCESSOIRE 
PRODUCTCATALOGUS



Waarom accessoires voor Alcoa Wheels?
• Het onderhouden van uw Alcoa Wheels om ze in de beste staat te 

houden is een topprioriteit en moet dat altijd zijn.
• Alcoa Accessory Products zijn ontwikkeld en geselecteerd gedurende vele jaren om de 

wielen in perfecte staat te houden en een lange levensduur te garanderen.
• Al onze accessoires zijn te verkrijgen via ons uitgebreide netwerk van erkende Alcoa Wheels verdelers 

Ga voor meer informatie naar de contactpagina op www.alcoawheelseurope.com. 
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DEEL 1 - Reiniging
DURA-BRIGHT® WHEEL WASH
De exclusieve oplossing voor een veilige reiniging van uw met Dura-Bright® behan-
delde wielen. Geschikt voor wekelijks gebruik op zowel XBR® als EVO technologie.
Onze Dura-Bright® Wheel Wash is speciaal ontwikkeld om klanten de garantie te geven dat ze hun 
wielen schoonmaken met een veilig reinigingsmiddel, dat bovendien bijkomende voordelen biedt.
• Helpt om de vorming van aangekoekt remschijfstof en kopersluier te voorkomen
• Geen risico op beschadiging van de wielen door bijtende chemische stoffen
• Moet niet verdund worden
• Gebruik ongeveer 150 ml per wiel
• Valt niet onder gevaarlijke stoffen volgens de CLP- en Reach-verordeningen
Beschikbaar in:
Starterkit met een 1 liter-fles Dura-Bright® Wheel Wash en een ALbrush2,  Kan van 5 l, Kan van 25 l

ALCLEAN 
Een unieke wielreiniger speciaal ontwikkeld voor Alcoa Wheels met 
Mirror Polished, Brushed en LvL ONE® afwerking. Verwijdert oxidatie en 
behoudt de glans van de wielen. Verwijdert remschijfstof, zoutafzetting 
en vlekken in het algemeen. Gebruik voor optimale resultaten ALpolish 
na reiniging met ALclean. Beschikbaar in bussen van 1 l, 5 l en 25 l.
Opmerking: ALclean kan ook tot twee keer per jaar gebruikt worden 
op wielen met Dura-Bright® behandeling in geval van grote hoeveel-
heden aangekoekt remstof. Zie de Alcoa Wheels Handleiding Wielon-
derhoud en de Dura-Bright® Onderhoudsnota Editie 2.

ALBRUSH2 
Een borstel van topkwaliteit met een rubberen rand die de wielen beschermt tegen 
beschadiging tijdens het schoonmaken. Nu met verbeterde ergonomische handgreep. 
Anders dan de meeste borstels is de ALbrush2 gemaakt van 12 cm lange haren van 
polyester (PBT) met gespleten punten. Deze zachte haren garanderen de beste 
poetsresultaten en maken geen krassen bij contact met aluminium wielen.
• Rubberen rand voorkomt schade aan het wiel
• Neemt water en zeep goed op
• Langere vezels en een groter aantal ingeplante haren ten opzichte van gewone borstels

ALPOLISH 
Polijstpasta voor een hernieuwde en blijvende glans van Mirror 
Polished, Brushed en LvL ONE® Alcoa Wheels. Gebruik voor 
de beste resultaten ALpolish na reiniging met ALclean.
Opmerking: gebruik nooit ALpolish op wielen met Dura-Bright® behandeling.

ALKIT4 
Een complete set voor het reinigen van Mirror Polished, Brushed 
en LvL ONE® Alcoa Wheels. Bevat een 1 liter-fles ALclean, ALpolish, 
ALfinish en ALbrush2. Met handleiding in verschillende talen.

Na de poetsbeurt

Vóór de poetsbeurt
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DEEL 2 - Onderhoud

VALVEGREASE
Een smeermiddel op basis van lithium dat werkt als antiroestmiddel bij het monteren/
vervangen van ventielen. Het smeermiddel heeft geen negatieve gevolgen voor de rubberen 
pakkingring van het ventiel en helpt mettertijd mee luchtlekkage 
te voorkomen. VALVEgrease wordt in onze productie-eenheid ook 
gebruikt om de ventielen en ventielopeningen vooraf te smeren.
• Voorkomt corrosie aan de ventielopening
• Getest op alle ventielen gemonteerd op Alcoa Wheels
• Eenvoudig aan te brengen
• Waterbestendig
• Niet voor gebruik bij wielmontage
• Pot van 1 kg

Het wordt sterk aanbevolen om telkens wanneer een nieuwe band wordt 
gemonteerd, ook een nieuw ventiel te plaatsen, om corrosievorming tegen 
te gaan en lekkage aan de ventielopening te voorkomen. Zie de Alcoa Wheels 
Handleiding Wielonderhoud voor meer informatie over het reinigen van het 
ventielgat, het vervangen van ventielen en het aanhaalmoment voor ventielen.

HUBGREASE

Opmerking: niet voor gebruik van montage 
van banden of voor wielmontage

Hier invetten

Hier invetten Hier invetten

Hier invetten

NIET voor het insmeren van de montagevlakken 
van de naaf en het wiel

Een nieuw smeermiddel op basis van minerale 
olie voor het monteren van Alcoa Wheels. 
Het smeermiddel helpt corrosie te voorkomen 
en laat geen vlekken achter op de wielen.

Wanneer wielen worden gebruikt, hopen vuil en andere stoffen 
zich op rond het wiel en de naaf. In combinatie met water en 
strooizout kan in het naafgat van het wiel corrosie ontstaan. Dit 
zorgt er ook voor dat wielen vast komen te zitten aan de naven, 
waardoor het heel moeilijk wordt om de wielen te demonteren.

Opmerking: niet voor gebruik van montage van banden of ventielen.

HUBgrease helpt bij het bestrijden van deze problemen 
en voorkomt onderhoudsproblemen.
• Voorkomt galvanische erosie aan het naafgat
• Hoge hittebestendigheid, tot 150°C
• Eenvoudig aan te brengen
• Stabiliteit van oxidatie
• Waterbestendig
• Pot van 1 kg

Hier invetten
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DISCMATES
Dit product voorkomt corrosievorming tussen stalen/aluminium wielen en tussen 
de stalen naaf en aluminium wielen, waardoor er minder onderhoud 
nodig is. Het kan ook gebruikt worden om optische bescha-
diging aan het montagevlak van het wiel te voorkomen.

Discmates tussen dubbele Dura-Bright® wielen beperken 
ook oppervlakteschade tussen de wielen.

Beschikbaar voor wielen met 10 boutgaten, 335 mm boutgatdiameter, 22 mm bouten.

BRISTLE DISCS

Bristle Discs zijn een onmisbaar onderhoudsproduct om uw Alcoa Wheels in perfecte staat te houden. 
Ze zijn ideaal voor het reinigen van contactvlakken, hielzittingen, centreernokken en centreerranden van 
de naaf. Ze zijn ook geschikt voor het verwijderen van scherpe randen die het gevolg zijn van slijtage 
van de velg of algemene corrosie, oxidatie en vuil, en kunnen gebruikt worden op de meeste haakse 
machines. Op de houder/pad kunnen de Dristle Discs gemonteerd worden. De houder/pad is voorzien van 
schroefdraad waarop een asje met 6.3 x 20 mm schroefdraad past. Afhankelijk van het type luchtgereedschap 
kan de as van Ø 6.3 mm (1/4”) gebruikt worden als adapter om de houder op te bevestigen.

Beschikbaar met zachte, medium en harde borstels en in 2 diameters (Ø25 en Ø 50 mm).
Witte schijven: Zacht - speciaal voor het behandelen van aluminium onderdelen
Gele schijven: Medium hard - voor het verwijderen van medium oxidatie
Groene schijven: Hard - voor het verwijderen van extreme oxidatie

Gebruik de kleinere schijf
• om sporen van roest, oxidatie en stof te verwijderen op centreernokken en 

centreerranden van de naaf en aan de binnenkant van het wielnaafgat
Gebruik de schijf met 50 mm Ø
• om de grotere delen van het wiel en de naaf te reinigen
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VERCHROOMDE ALCOVERS 
Hoogwaardige verchroomde plastic moerkappen met Alcoa Wheels 
logo in reliëf. Universeel voor M22 inbusmoeren van 32 en 33 mm.

• Ontworpen met gepatenteerd systeem voor 
eenvoudige montage en demontage

• Geleverd met een verwijderaar die gebruikt 
kan worden om de kappen te verwijderen 
wanneer een wieldop gemonteerd is

Verkrijgbaar in doosformaat met 20 kappen en 1 verwijderaar. 

ALGRIP 
Handig gereedschap voor het aanbrengen en verwij-
deren van roestvrijstalen moerkappen.

DEEL 3 - Uiterlijk

ROESTVRIJSTALEN ALCOVERS 
Hoogwaardige roestvrijstalen moerkappen met Alcoa Wheels logo in reliëf.
Beschikbaar voor M22 zeskant inbusmoeren van 32 en 33 mm.

• Geen verkleurde of losse lenzen meer
• Kortere rand om contact met het wiel te vermijden en schade 

te voorkomen aan wielen met Dura-Bright® behandeling
• De binnenhoogte van de kappen bedraagt 41 mm

Verkrijgbaar in doosformaat met 20 kappen.
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DEEL 4 - Wielmoeren
WIELMOEREN 
Wielmoeren zijn een essentieel onderdeel voor de bevestiging van het 
wiel aan de naaf. Wielmoeren van Alcoa Wheels hebben unieke desig-
nkenmerken en voordelen tegenover goedkopere alternatieven:
• De speciale drukring zorgt voor een betere klemming
• Het contactvlak van de drukring met de moer is ontworpen 

om de wrijving tot een minimum te beperken
• Smering van de drukring wordt sterk aanbevolen
• De Geomet / Dacromet® coating helpt corrosie te voorkomen
• De M22 huls vermijdt beschadiging als gevolg van het aandraaien 

van lange inbusmoeren op de binnenwielen bij dubbele montage
• De grotere zeskant zorgt voor een betere grip met 

een momentsleutel zodat er minder kans is op 
verwondingen en beschadiging van de wielen

• De inbusmoer is zo ontworpen dat het afdekkapje stevig vastklikt
• De Alcoa Wheels afdekkapjes kunnen afzonderlijk besteld worden

Zie de Alcoa Wheels Handleiding Wielonderhoud voor meer infor-
matie over montage, aanhaalmoment, smering en draadgangen.

DEEL 5 - Ventielen
VENTIELEN
Alle Alcoa Wheels worden gemonteerd met vernikkelde ventielen, behalve 22.5” x 17.00” wielen. De 
nikkelcoating, de speciale zwarte T-vormige afdichtrubber en de integrale plastic drukring van de 
zeskantmoer verminderen het risico op galvanische corrosie tussen het ventiel en het wiel.

De ventielen hebben een gegroefde stofkap en een zeskantige basis voor meer grip en een 
vlotte vervanging met behulp van een schroevendraaier of moersleutel.

Het wordt aanbevolen om de ventielen te vervangen bij elke 
bandenwissel. Gebruik Alcoa Wheels VALVEgrease om het ventiel 
en de ventielopening te smeren en corrosie rond de ventielo-
pening te vermijden die kan leiden tot luchtverlies.

Met een POM plastic verlengventiel van 150 mm met stofkap kunt u de banden-
spanning controleren van de binnenste band bij een gewone dubbele montage.

Opmerking: gebruik HUBgrease niet op ventielen.

Meer informatie over het vervangen van ventielen vindt u in de Alcoa Wheels Handleiding Wielonderhoud.
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