Tudo que você precisa

saber e fazer para sua lona
Locomotiva durar mais.
LOCOMOTIVA ENCERADO
É bom manter a limpeza.
Molhe o encerado antes de usar pela 1ª vez.
Lave a cobertura apenas com jatos de água ao final de cada viagem,
sem usar escovas ou similares.
NUNCA dobre nem guarde o encerado molhado.
Mais atenção com os Ilhoses.
Não utilize cabos ou ganchos nos ilhoses, isso prejudica a durabilidade.
Não force contra os cantos vivos das cargas.
Evite arrastar os ilhoses em superfícies ásperas.
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Todo o cuidado é importante.
Dobre e empilhe a lona encerada sobre uma plataforma
de madeira, nunca em contato com o chão ou paredes úmidas.
Evite usar a lona encerada diretamente sobre açúcar, farinhas,
negros-de-fumo, etc.
Não use o encerado para cobrir cargas que possam corroê-lo.

LOCOMOTIVA LONIL

Para conservar melhor.
Evite dobrar o seu Lonil, guarde-o sempre enrolado.
Mantenha a cobertura na carroceria, mesmo sem carga, para evitar as
dobras.
Cuidados para amarrar.
Não utilize cordas sobre o Lonil por cima do caminhão, Use apenas as
argolas ou os ilhoses, que são específicos para esse fim.
Na amarração, evite deixar cobertura solta, na parte traseira.
Evite arrastar a cobertura por superfícies ásperas, como asfalto, concreto,
pedras, etc.
Para manter a limpeza.
Sempre lave a cobertura ao final de cada viagem, principalmente depois
de viagens chuvosas ou de muita poeira.
Evite contato da cobertura com óleo, graxa, gasolina e outros produtos
corrosivos.

LOCOMOTIVA LONA LEVE / DURAMAX

0614

Mais cuidado, maior durabilidade.
Evite arrastar a cobertura por superfícies ásperas, como asfalto,
pedra, concreto, etc.
Recomendamos não aplicar força superior a 20kg nos ilhoses.
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LANÇAMENTO

LONA LEVE

LONIL

Locomotiva Encerado é uma das marcas mais antigas e recomendadas
no Brasil e exterior, lançada há mais de 100 anos.

Locomotiva Lonil é a cobertura sintética de grande durabilidade
e alta qualidade.

A Locomotiva Lona Leve é a melhor opção entre as coberturas leves
e resistentes.

Duramax é a cobertura estática de melhor custo benefício que garante
mais proteção em seu agronegócio.

Características
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Características

Confeccionado com lonas 100% algodão, tripla costura, bainha com
reforço e ilhoses de aço inox que não enferrujam.

Confeccionada em laminado vinílico com reforço de tecido
de poliéster.

Confeccionada com tecido de polietileno de alta densidade, recoberto
com duas camadas de polietileno de baixa densidade.

Exclusivo tratamento de repelência à água para proteger sua carga
durante a chuva.

Oferece 100% de impermeabilidade para sua carga.

Confeccionada em lona de PVC, 100% impermeável com reforço
de tecido de poliéster.

100% impermeável.

Possui aditivos especiais anti-UV, que aumentam a resistência
ao ressecamento.

Possui aditivos anti-UV, que aumentam a resistência do material
ao ressecamento. As emendas e as bainhas são soldadas,
oferecendo maior resistência e durabilidade.

Emendas e bainhas são soldadas com ar quente, possibilitando
maior resistência, segurança e durabilidade.

A única cobertura que suporta o atrito das cordas e as amarrações,
possibilitando maior segurança para a carga transportada.

Uso

Emendas com as bainhas soldadas com ar quente, possibilitando
maior resistência e segurança à carga.
Não propaga chama, é auto-extinguível.

Recomendado para cargas secas que precisam de amarração.

A lona pode ter várias cores e em duas opções de fundo: preto ou
colorido, com mesma cor em ambos os lados.

Disponível em dois modelos, com diferentes
especificações

Uso

LONA 8: Para cobertura de cargas secas, como sacarias de café,

Indicado para cobertura de cargas a granel, como grãos diversos, areia,
pedra, cimento, carvão e adubos.

açúcar, farinha, etc.

LONA 10: Para coberturas estáticas em geral, como bagageiros,

Disponível em tamanhos especiais:

picapes, caminhões 3/4, etc.

Lona 8
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7x4
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Carreta carga
normal (seca)

10x5
10x6
10X7
10X8

PESO (g/m2)

TAMANHO DAS COBERTURAS

11X6
11X7

LONA 8
700

Múltiplos de 10cm de comprimento e 50cm de largura
COMPRIMENTO MÁXIMO

LARGURA MÁXIMA

30m
De 31m até 60m

12m
4m

Protege contra intempéries.
Leve e econômica.

Uso
Recomendada à agroindústria para proteção de máquinas, implementos,
sacarinas, etc. Pode ser utilizada também como cobertura de bagageiros,
na construção civil e como cobertura de barracas de feira livre.
Ilhoses

São colocados a cada metro no comprimento e na largura.
PESO (g/m2)

Uso
Recomendada para coberturas estáticas em geral, agroindústria,
proteção de máquinas, implementos, sacarinas, etc. Pode ser utilizada
também como cobertura de bagageiros e na construção civil.

190 +/- 10

Ilhoses

Múltiplos de 10cm de comprimento e 50cm de largura

Todas as coberturas possuem a marcação “Locomotiva Lonil”.
Carreta carga
normal (seca)

11X8
12X7

Marcação do cliente: Pode ser feita na frente e na traseira, para
tamanhos a partir de 6m de comprimento por 4m de largura.
Marcação alternativa: Pode ser feita em substituição a marcação do
cliente, e somente na primeira compra, limitada a 10 peças. O
tamanho padrão das marcações é de 80cm de comprimento por
altura proporcional, limitado a 70cm de altura.

LONA 10
630

TAMANHO DE COBERTURA X TIPO DE CAMINHÃO
Tipo de
Caminhão
Caminhão
3/4

Lona 8

São colocados a cada 50cm
no comprimento e na largura.

TAMANHO DAS COBERTURAS

Marcações
TAMANHO DE COBERTURA X TIPO DE CAMINHÃO
Caminhão
toco
carga alta

Aditivos especiais anti-UV e antioxidante.

Vagões ferroviários | Embarcações | Barracas de feira.

Ilhoses são colocados um em cada canto.

Caminhão
Tipo de
Caminhão
toco
Caminhão
3/4
normal

Ilhoses de aço com banho de zinco.

Indicado para coberturas estáticas em geral.

Caminhão
toco
normal

Caminhão
toco
carga alta

Truck
carga
normal

Truck
carga
alta

Carreta carga
normal (seca)

Carreta carga
normal (seca)

7x4
7x5

8x4
8x5
8x6

8x7
9x5
9x6
9x7
9x8

10x5
10x6
10X7
10X8

11X6
11X7

11X8
12X7

6x5

Argolas costuradas / Ilhoses
São colocados a cada 35cm no
comprimento e na largura.
TAMANHO DAS COBERTURAS

Múltiplos de 10cm de comprimento e 50cm de largura
COMPRIMENTO MÁXIMO

LARGURA MÁXIMA

30m
De 31m até 60m

12m
4m

PESO (g/m2)

LONIL
680

COMPRIMENTO MÁXIMO

LARGURA MÁXIMA

30m
De 31m até 60m

12m
4m

TAMANHO DAS COBERTURAS

Múltiplos de 10cm de comprimento e 50cm de largura
COMPRIMENTO MÁXIMO

LARGURA MÁXIMA

30m
De 31m até 60m

12m
4m

*Todas as imagens são ilustrativas.

ENCERADO

DURAMAX

