
KITS DE IS LAM NTO PARAO E FLANGES



Kits de lamento paraIso Flanges

Junta s lanteI o

Tipo F

Tipo E

Tipo D

Trata-se de um conjunto de peças cuja função é isolar
eletricamente flanges de tubulações da passagem de
correntes estranhas, evitando a corrosão e prolongando por
muitos anos sua vida útil.

Os kits podem estar compostos da seguinte forma:

A seguir descreveremos os diferentes tipos de juntas que são
utilizadas para o isolamento elétrico de flanges.

Opção 1

Junta is lanteo

Tubos is lanteso

Ar las is lantesrue o

Arruelas de aço

Opção 2

Junta is lanteo

Tubos is lantese arruelas o
em uma só peça

Arruelas isolantes

Arruelas de aço

As juntas tipo F são para flanges de face com ressalto (RF), y
e seu diâmetro externo é levemente menor que o diâmetro
interno do círculo de furos pelos que passam os parafusos
estojo.

As juntas do tipo E são juntas para flanges de face plana
(FF), e têm o mesmo diâmetro exterior que o flange e os
correspondentes furos para os parafusos estojo. Este
desenho proporciona um correto alinhamento da junta
durante a instalação. Através da junta passam os tubos
isolantes de proteção dos parafusos estojo.

As juntas tipo D são projetadas especificamente para
encaixar dentro da ranhura dos flanges (RJ). Sãoring joint
fabricadas em Micarta CE ó G10, tanto no formato oval como
octogonal. Aliás, pode ser fabricado o formato BX para as
pressões de até 15.000 PSI.

Tipo E

Tipo D

Tipo F



Classificação

FLEXSEAL 3000

FLEXSEAL LASICAC

FLEXSEAL TROJAN

FLEXSEAL INTEGRA SSA

FLEXSEAL INTEGRA II SSA

É nossa junta padrão. Tradicionalmente o material isolante é de espessura 3,0 mm e
está recoberto em ambas as faces por material sem asbesto de 1,5 mm. O material
isolante pode ser Micarta CE, G10 ou outros especiais que se detalham na tabela de
materiais. O material vedante é resistente a hidrocarbonetos e é utilizado em
aplicações gerais, embora possam ser solicitados materiais para aplicações
especiais. Também o material vedante pode ser Buna-N (NBR) vulcanizado
diretamente ao material isolante, em cujo caso a espessura total é de 3,2 mm.
Nossos kits são aprovados pelo Bureau Veritas para uso em petróleo e gás. Caso
requerido, solicite o certificado.

As juntas isolantes FLEXSEAL TROJAN são consideradas um dos métodos mais
efetivos de vedação e isolamento para qualquer tipo de flanges. Consistem em dois
semi o’ring montados em sendas ranhuras em cada face de uma junta de material
isolante. Geralmente fabricadas em G10 como isolante e PTFE para produzir a
vedação. Geralmente são utilizados em flanges até série 600. Também podem ser
usadas em flanges RTJ. Resistente a temperaturas de até 141°C e a uma ampla faixa
de compostos químicos.

É um material de fibras sintéticas com ligante elastomérico, especialmente
desenvolvido onde se requerem propriedades excelentes de isolamento elétrico. A
rigidez dielétrica deste material supera amplamente aquela dos materiais de
vedação tradicionais, por tanto é apto para a utilização como material isolante nos
kits de isolamento. Adicionalmente, o FLEXSEAL 3000 tem excelentes
propriedades de vedação, permitindo o uso de só um material para ambas as
funções. Disponível com tubos e arruelas em só uma peça de Minlon, e com tubos e
arruelas isolantes de G10. Para mais informação solicite o nosso folheto técnico
deste tipo de kits.

Os kits de isolamento FLEXSEAL INTEGRA SSA são o método de isolamento e
vedação mais efetivo existente hoje no mercado. Apresentam extraordinárias
características. São especialmente projetados para resistir altas pressões,
podendo assim ser utilizados em flanges ASME e API, até séries 2.500 e 15.000
respectivamente. Resistem a temperaturas de até 190°C e a uma ampla faixa de
compostos químicos. Aptos para uso em flanges RF, FF e RTJ.

Solicite o folheto técnico deste produto para mais informação.

As juntas isolantes FLEXSEAL INTEGRA II SSA foram desenhadas para selar e
isolar eletricamente em aplicações de alta exigência. Consistem num núcleo metálico
de aço inoxidável com folhas de material isolante unidas em ambos os lados. Um O-
Ring de PTFE com uma mola energizada proporciona a capacidade de vedação.
Optativamente, podem ser fabricadas com O-Ring de Viton. Especialmente
desenhados para resistir pressões altas, podem ser utilizados até em flanges ASME
#2500 e API #15.000. Resistem uma temperatura de até 150ºC, utilizando o material
padrão G10 e uma ampla variedade de compostos químicos. Aptos para utilização
em flanges RF, FF e RTJ.

Solicite o folheto técnico deste produto para mais informação.



Tubos Are ruelas Isolantes

Os tubos recobrem e isolam os parafusos estojo. Têm uma espessura de
parede padrão de entre 0,8 e 1,0 mm. Nosso material padrão é o polietileno
de alta densidade, porém podem ser fabricados em outros materiais.

As arruelas podem ser fabricadas em diversos materiais isolantes que são
detalhadas a seguir na tabela. A espessura padrão é de 3,0 mm.

TUBOS E ARRUELAS EM UMA SÓ PEÇA

Os tubos e arruelas isolantes podem ser fabricados em uma só peça, até a
medida do diâmetro do parafuso de 1 ½”. O material utilizado é o Minlon (Du
Pont), que apresenta grande resistência à compressão e boa resistência à
temperatura. Podem ser usados tanto para isolamento simples como duplo,
onde um dos tubos é mais comprido do que o outro. Existem grandes
vantagens como a de reduzir a possibilidade de perdas de peças e o tempo
de verificação do isolamento correto.

São projetadas especialmente para encaixar sobre o tubo isolante. O diâmetro externo está projetado especialmente para ser
colocado entre a face do flange e os parafusos em flanges ASME padrão. São entregues zincadas e a espessura padrão é de 3,0

Ar de Aruelas ço

Cada kit está embalado de forma individual e segura em caixas de papelão reforçadas,
as quais são etiquetadas de forma clara, indicando seu conteúdo para facilitar seu
armazenamento e utilização em campo.

Packaging

Tipo de s lamentoI o
O isolamento pode ser simples, isolando uma só face do flange, ou duplo, para um isolamento completo. Nos gráficos se
mostram as diferenças entre ambos.

Kit de Isolamento Duplo
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Tabela aComparativ
entre os Diferentes Kits

Propriedades
FLEXSEAL 3000

Perda de Gas
BS 7531

<0,3 cm /min3

M a t e r i a s p a r a J u n t a s y A r a s s l a n t e si r u e l I o

ASTM D149 D695 D229 D257 D638

TEST
Faixa de

Temperatura
(°C )

Rigidez
Dielétrica

( VPM )

Resist  nciaê
Compresà são

( psi )

Absorção
de Agua

( % )

Resis nciatê
ao Isolamento

( Meg Ohms )

Resist  nciaê
Tensà ão
( psi )Materiais

-54 a 200550 57.000 0,7 46.000 34.000G-3
(Micarta para AltaTemp.)

-54 a 1211.200 19.000 0,22 - -Minlon (DuPont)

-54 a 121400 37.000 1,6 40.000 13.000Micarta (C )eleron

M a t e r i a s p a r a T u b o s s l a n t e si I o
ASTM

TEST

Materia si

Micarta (C )eleron

Polietileno

Mylar

Nomex

G-7
(Silicon / Fibra de Vidro)e

G-10
(Fibra Epoxy / Fibra de Vidro)

D149

Rigidez
Dielétrica

(Volts/mil.)

400

400

4.000

400

350

550

550

D229

Absorção
de Agua

(%)

1,6

0,01

0,8

N/A

0,07

0,1

0,1G-11
(Fibra Epoxy / Fibra de Vidro)

Faixa de
temperatura

(°C )

-54 a 121

-34 a 41

-59 a 149

-54 a 232

Criog nica a 232ê

Criog nica a 141ê

Criog nica a 177ê

Espessura 3,0 mm.

Densidade 1,6-1,8 g/cm3

Resistência à Tração
DIN 52910

9,0 Mpa

Compressibilidade
ASTM F36

6-12%

Recuperação
ASTM F36

55% min

ASTM Oil 1
Incremento de Espesura

1,0%

IRM 903 Oil
Incremento de Espesssura

5,0%

ASTM Fuel B
Incremento de Espessura

5,0%

Rigidez Dielétrica
ASTM D149-95a

18 kv/mm

Temperatura Máxima 440°C

Temp. Continua Máxima 350°C

Presão Máxima 120 Bar

Estresse Residual
BS 7531 (300°C)
DIN 52913

30 Mpa
35 Mpa

Otros Produtos para
Proteção Catódica
• Protetores Kleerbandde Flanges

Radolid Caps. Protetor s• Tampas as
Porcas e Parafusos.de

Lubri cante Sintético Kleergel• fi
co• Suportes de tubulação m

r vestimentoe Anticorrosivo U-Bolt Cote

Para ma or informa solicitei cão os nossos folhetos
específicos.

Criog nic a 232ê a350 45.000 0,07 2.500 20.500G-7
(Silicon / Fibra de Vidro)e

Criog nic a 177ê a550 80.000 0,1 200.000 48.000G-11
(Fibra Epoxy / Fibra de Vidro)

Criog nic a 141ê a550 65.000 0,1 200.000 45.000G-10
(Fibra Epoxy / Fibra de Vidro)

Propriedade

Isolamento

Selabilidade

Temperatura
Máx. (Contínua)

Temperatura
Mín.

Serie Máx
Recomendada

Resistência à
Compressão

Tolerância ao
Alinhamento

Fire Safe

Micarta/NA

M Buito om

B ao

121 C°

-40°C

300

Ba aix

Pobre

NO

FLEXSEAL 3000

Excelente

Excelente

350°C

- °C40

600

Boa

Alta

SI

Trojan

Excelente

Excelente

141°C

-196°C

600

Boa

Pobre

NO

Integra SSA Integra II SSA

Excelente Excelente

Excelente Excelente

190°C 1 °C77

-196°C -196°C

2500 2500

M Altauito M Altauito

Pobre Pobre

NO NO



Juntas Espira si

Kits de  s lamentoI o
para Flanges

Juntas l adasSerri h

Papelões Hidráulicos

Juntas Enc dasamisa
Metálicase

Ring Type Joints

Gaxetas

Producos para
Proteção Catódica

Produtos de PTFE
Expandido - SEALON

Benjamín Franklin 168 (B1603BRD)
Villa Martelli | Buenos Aires | Argentina

JUNTAS FLEX SEAL S.R.L.
Tel: +5 ( 1)5 2 3958-0772 (Rotativas)
Web: www.fseal.com  |  E-mail: ven as@fseal.comd


