
Cerâmica derretida devido ao excesso

de combustível (mistura rica)
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Emissões tóxicas

provenientes

do motor
HC = hidrocarbonetos

CO = monóxido de carbono

NO = óxidos de nitrogênio

COMPARATIVO DE GASTOS ENTRE CARROS COM CATALISADORES NORMAL E INOPERANTE

KM/L PREÇO MÉDIO

GASOLINA

LITROS DE COMBUSTÍVEL

UTILIZADO EM

40.000 KM RODADOS

VALOR GASTO
VALOR GASTO

A MAIS

Carro em

condição normal

Carro gastando

10% a mais

13 R$ 4,30 3.076,93 R$ 13.230,80

R$ 2.695,13

10,8 R$ 4,30 3.703,70 R$ 15.925,93

x

Carcaça metálica

Suporte cerâmico

Revestido com óxido de alumínio,

contém metais ativos
Saída de

gases inofensivos
H O = água

CO = gás carbônico

N = nitrogênio

2

2

2

Manta expansiva
Funções: vedação, isolante térmico,

fixação e proteção mecânica

Não haverá substituição do produto  se o miolo 

cerâmico estiver QUEBRADO ou DERRETIDO

Atenção!
Quando a luz do painel 

acender fique atento, em 

mais de 90% dos casos, 

o problema não é 

o catalisador.

Fique atento!
Sempre que for trocar o catalisador de 

um veículo, o proprietário deve ficar 

atento com as regulagens 

do motor.

Você sabia que se o catalisador estiver inoperante, seu carro pode consumir mais  combustível? Ou seja, um 

catalisador quando chega aos 40.000 km rodados poderá ter economizado mais de R$1.000,00 em gasolina. Além 

disso, você economiza também com o aumento da vida útil de todo o conjunto e de outras peças ligadas ao bom 

funcionamento do carro como a injeção eletrônica.

• Um catalisador em bom estado elimina até 98% dos gases tóxicos.

• Consulte seu  mecânico de confiança para a verificação de eficiência.

• Homologação: Todos os catalisadores Tuper são homologados pelo INMETRO. Cuidado com catalisadores falsos ou 

ocos.

O Catalisador

O catalisador transforma, por meio de reações químicas, gases tóxicos em gases inofensivos à saúde e ao 

meio ambiente. É componente obrigatório por lei, ele recebe os gases nocivos (CO, Nox e HC) provenientes do 

motor no seu interior, os gases reagem com os metais nobres (platina, ródio e paládio) do catalisador e 

ocorre a transformação dos gases tóxicos em gases inofensivos. Depois desta reação, seguem pelo restante 

do sistema de escapamento em forma de  vapor d’água, gás carbônico e nitrogênio.

Saiba Mais

Regulagem do Motor
Sempre que for trocar o catalisador de um veículo o instalador deve verificar e alertar o proprietário sobre a 

regulagem do motor. 

Caso ela não esteja adequada, o catalisador pode quebrar ou  derreter. 

Cuidado com os seguintes pontos: 

• Falta de manutenção em toda parte elétrica;

• Fazer o veículo "pegar no tranco“;

QUALQUER ALTERAÇÃO NA CARACTERÍSTICA ORIGINAL DO PRODUTO IMPLICARÁ PERDA DA GARANTIA. 

Cuidados que devemos ter com o veículo para se evitar problemas no 

catalisador
• Falha ou corte no sistema de ignição.

• Adulteração no combustível (“gasolina batizada”).

• Alteração no lubrificante do motor.

• Furos no sistema de escapamento antes do catalisador.

• Choques mecânicos ou batidas.

• Entrada de água na tubulação.

• Limpeza de bicos injetores com produtos químicos não recomendados pelo fabricante.

• Desgaste excessivo dos componentes internos do motor.

• Alteração no escapamento original.


