


Perfil

Juntas Flex Seal S.R.L. é uma empresa dedicada à fabricação e
comercialização de produtos para vedação de fluidos.

Desde 1985 oferecemos soluções aos clientes mais exigentes em
indústrias como as do petróleo e gás, petroquímica, química, mineira,
metalúrgica, farmacêutica e alimentar entre outras.

Dispomos de uma grande variedade de produtos que cobrem todas as
necessidades de vedação de fluidos nas indústrias de hoje. Fornecemos
produtos para conseguir a vedação efetiva em flanges, válvulas, bombas,
trocadores de calor, caldeiras, tanques e outros equipamentos industriais.

Entre os nossos clientes podemos citar YPF, Repsol, Petrobras, PDVSA,
Exxon, Shell, San Antonio, Total, Dow, AES, Tenaris, Vale, FMC, Unilever
e muitas outras empresas.

Operamos em todos os países da América Latina de forma direta ou a
través de nossa rede de distribuidores autorizados.

Visão

“Ser uma empresa líder na América Latina em produtos e
serviços para a vedação de fluidos.”

Missão

Satisfazer as necessidades dos nossos clientes em vedação de fluidos
com produtos e serviços de alta qualidade.

Abastecemos as indústrias do petróleo e gás, petroquímica, química,
metalúrgica, alimentar, papeleira, farmacêutica, mineira e naval.

Nossa prioridade é responder diante das necessidades de produtos
especiais e produtos solicitados com urgência.

Qualidade

Contamos com a mais alta tecnologia para a fabricação e controle dos
nossos produtos.

Temos múltiplos pontos de controle durante a fabricação e um estrito
controle final do produto. Possuímos um sistema de traçabilidade das
matérias-primas utilizadas que nos permite detectar qualquer
inconveniente em algum lote rapidamente.

Nossa empresa está certificada sob normas ISO 9001 pelo Bureau
Veritas.



As juntas espirais são também conhecidas como juntas espirometálicas. Consistem em uma fita de metal em
forma de V que forma um espiral junto com um material vedante macio. Graças à fita metálica as juntas
apresentam uma excelente recuperação, essencial na maioria das aplicações devido às mudanças bruscas de
pressão e temperatura. Por outro lado, o material macio lhe outorga excelente capacidade de vedação.

Estilo W

Elemento de vedação reforçado com mais voltas de fita de
metal no interior e no exterior. Só podem ser utilizadas em
flanges macho e fêmea ou em toda aplicação onde exista um
alojamento para junta.

Estilo WI

Elemento de vedação com anel interno que o protege de uma
excessiva compressão de parafusos, reduz turbulências e
minimiza a erosão nas faces dos flanges.

Estilo CW

Utiliza um anel de centralização externo maciço, geralmente
de aço carbono, como protetor do corpo espiralado.

Classificação
A juntas espirais são classificadas, conforme possuam ou não alguns de seus elementos, em
quatro diferentes estilos que são detalhados a seguir.

Juntas Espirais

Propriedades

• Podem ser usadas para vedar fluidos a pressões de até 250 bar e temperaturas de 1000º C.

.• Simples de instalar sem serem danificadas.

• Por suas propriedades não adesivas são fáceis de remover depois de utilizadas.

• Não causam dano nenhum às faces dos flanges.

Dependendo da aplicação, as juntas espirais podem ser solicitadas com anel externo e/ou interno.

Estilo CWI

Igual ao estilo CW mas com um anel interno maciço, que
fornece uma proteção superior em casos de alta pressão.
Muito recomendada a partir da série 600 e em meios
agressivos. Conforme ASME B16.20 seu uso é obrigatório em
juntas com PTFE, em 24”-900 e maiores, em 12”-1500 e
maiores e em 4”-2500 e maiores.
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Identificação da norma.

Material de construção do anel externo quando não for
padronizado. O padrão é SAE 1010.

Material de construção do anel interno se não for
padronizado. O padrão é AISI 304.
Também pode ser marcado sobre o anel externo.

Material de construção do espiral.

Diâmetro nominal de tubulação e série.

Nome do fabricante.

Requisitos de Marcação conforme ASME B 16.20

.

CWI                     316L / FG                          OR316L                      IR316L                     de 10”-600. ASME B 16.20Conforme

Estilo Material d A Material d AFita metálica / Enchimento o nel o nel             Diâmetro Nominal                            Norma à que

orrespondeExterno                           Interno                   de Tubulação e Série                        C

Nossa Descrição
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As juntas espirais podem ser produzidas com uma ou várias
travessas. Geralmente, as travessas são encamisadas.

Estilos Especiais

Este tipo de juntas é especial para portas de visitas e inspeção
de caldeiras. É necessário possuir um plano com as medidas
corretas para produzir este tipo de juntas.

Para juntas com lados retos, é recomendada a utilização de anel
interno se o quociente cumprimento / largura for > 2.

Juntas Espirais



Liga 6Ni-23Cr-3Mode .Duplex 2052
(A 2 )- 205

Sem Cor

Materiais
Metálicos

Descrição

SS304
(304)

Amarelo

Aço inoxidável austenítico com
18Cr-12Ni-2Mo para resistência a altas
temperaturas. Carbono 0,03% máximo.

SS316L
(316L)

Verde

Turquesa
Aço inoxidável austenítico com 18%
de cromo 10% de níquel e adição
de titânio.

SS321
(321)

Aço inoxidável austenítico com 18%
de cromo 10% de níquel e adição de
nióbio.

SS347
(347)

Azul

Titânio de alta pureza.Titânio
(TI)

Púrpura

70% de níquel, 15% de cromo e 8%
de ferro.Inconel 600/625

(INC600 o INC625)
O rou

Liga de níquel, cromo, ferro,
molibdênio e cobre.Incoloy 800/825

(INC800 o INC825)
B ancor

Níquel pureza 99,6%.Níquel 200
(NI)

Vermelho

Monel 400
(MON)

Laranja

Liga de níquel e molibdênio.Hastelloy B2
(HASTB)

Marrom

Liga de níquel, cromo e molibdênioHastelloy C276
(HASTC)

Bege

Liga de ferro e cromo.Carpenter 20
(A 20)-

Preto

Puro grafite flexível.Grafite
(FG)

Faixa
cinza

Politetrafluoroetileno.Tefl no
(PTFE)

Faixa
b ancar

Fibra de silicato de alumínio.
Fibra (CER)Cerâmica Faixa

verde
claro

Cor de
Identific.

Materiais
Não Metálicos

DescriçãoCor de
Identific.

NOTA: O valor entre parênteses é a abreviatura
utilizada na marcação das juntas.

Papel de Mica e Grafite.Mica Grafite
(MIC)

Faixa
rosa

Aço inoxidável austenítico com
18Cr-13Ni-3Mo para resistência a altas
temperaturas. Carbono 0,03% máximo.

SS31 L7
(31 L)7

Grená

.

Qualidade comercial.

-100 C / Cº º316

Faixa de
temperatura

-200 C / 540 Cº º

-100 C / 815 Cº º

-200ºC / 870ºC

-200 C / 870 Cº º

-100 C / 1095 Cº º

-100 C / 1095 Cº º

-100 C / 1095 Cº º

-100 C / 760 Cº º

-125 C / 820 Cº º

-100 C / 1095 Cº º

-100 C / 1095 Cº º

-100 C / 760 Cº º

-100 C / 550 Cº º

-50 C / 260 Cº º

-50 C / 1250 Cº º

Faixa de
Temperatura

-50 C / 1 0 Cº º00

-100 C / 815 Cº º

-40 C / 540 Cº º

É um aço inoxidável de alta resistência
mecânica e à corrosão. Não
apto para altas temperaturas.

Comentários

Excelente resistência à corrosão.
Corrosão intergranular a elevadas
temperaturas.

Excelente resistência à corrosão,
reduzindo a possibilidade de quebra e
a corrosão intergranular.

Reduzidas possibilidades de corrosão
intergranular.

Similar ao 321. Excelente resistência à
temperatura.

Excelente resistência à corrosão em altas
temperaturas. Especial para meios
oxidantes.

Excelente resistência à corrosão em altas
temperaturas. Excelente resistência
a oxidação, nitração e carbonização.

Alta resistência aos ácidos em
altas temperaturas.

Alta resistência a vários químicos
redutores e álcalis cáusticas.

Alta resistência ao ácido fluorídrico.

Excelente resistência química aos ácidos
clorídrico, sulfúrico, acético e fosfórico.

Excelente resistência à corrosão em
meios oxidantes e redutores.

Especialmente desenvolvido para resistir
ácido sulfúrico.

Excelente selabilidade e
resistência química.

Resiste praticamente a qualquer
composto químico e tem baixa
permeabilidade. As juntas com
PTFE deveriam ser CWI.

Baixa selabilidade comparado com o resto
dos materiais, mas tem excelente
estabilidade em altas temperaturas.

Comentários

Consiste em papel de Mica aderido com
silicone de alta qualidade. É utilizada em
combinação com Grafite para Conseguir
uma muito boa selabilidade e
estabilidade em altas temperaturas.

Excelente resistência à corrosão,
especialmente a intergranular.
Melhorada resistência a soluções de
ácido sulfúrico.

Para aplicações gerais somente.Aço Carbono
(C S)R

P atar
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Materiais para Juntas Espirais

Liga 18Ni-20Cr-6Mode .Inoxidável
Super Austenítico
( )254SMO

Sem C ro - 00 C / C2 1000º º
Especialmente desenvolvido para água
de mar e outros meios agressivos com
cloro. Apto para altas temperaturas e
mantém sua força em condições voláteis.

Aço inoxidável austenítico com 18%
de cromo e 8% de níquel.

Liga de 67% de níquel e 30%
de cobre.

Liga 7Ni-25Cr-4Mode .Duplex 5072
(A 2 )- 507

Sem Cor -100 C / Cº º316 É um aço inoxidável de alta resistência
mecânica e excepcional à corrosão. Não
apto para altas temperaturas.
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Os são anéis metálicos precisamente mecanizados que são utilizados como juntas de vedação em flangesring joints
RTJ, os quais possuem um alojamento especial para os mesmos.

Foram projetados especialmente para aplicações onde é requerida uma vedação que resista as pressões elevadas
de operação.

Todos nossos anéis são fabricados conforme normas ASME B16.20 e API 6A.

Ring Type Joints

Dureza Máxima
Brinell

90

120

130

160

160

160

170

160

160

Rockwell B

56

68

72

83

83

83

86

83

83

Faixa de
Temperatura

-60 / 540ºC

-40 / 540ºC

-40 / 550ºC

-200 / 540ºC

-200 / 870ºC

-100 / 815ºC

-200 / 870ºC

-125 / 820ºC

-100 /1095ºC

Identificação

D

S

F5

S304

S316

S321

M400

S347

INC800

Materiais

Outros materiais podem ser fornecidos de acordo com seu pedido

Material

Aço Doce

Aço Baixo Carbono

Aço Inoxidável 304

Aço Inoxidável 316

Aço Inoxidável 321

Aço Inoxidável 347

Monel 400

Incoloy 800

4- 6% Cromo / 0,5% Molibdênio

Nossos anéis são fabricados com materiais completamente identificados em todas as suas
etapas de produção. Assim, conhece-se o vazamento do material desde o momento da
aquisição da matéria-prima até o momento de utilização da peça. A fabricação está em plena
conformidade com a norma API 6A PSL 4.

O material deve ser escolhido segundo as condições de operação. Sempre é recomendável
que o material do anel seja mais macio do que o do flange.

Segundo as especificações API, o aço doce e o aço baixo carbono são protegidos com um
recobrimento de cádmio de uma espessura não maior que 0,0127 mm.

Os materiais mais usados são detalhados no seguinte quadro.

1,25% Cromo / 0,5% Molibdênio 130 72 -40 / 550ºC F11

9,0% Cromo / 1,0% Molibdênio 170 86 -40 / 550ºC F9

Inconel 625 210 95 -100 / 980ºC INC625

Ring Type Joints



Estilo  R

Os ring joints do estilo padrão R são fabricados conforme as
normas API 6A e ASME B16.20. Estão disponíveis em
configurações Oval e Octogonal. Ambos os tipos são
intercambiáveis nos modernos flanges octogonais. Contudo,
os octogonais têm maior efetividade de vedação devido a que
copiam o alojamento dos flanges.

Octogonal Oval

Estilo  RX

O e s t i l o R X é u m a
adaptação do est i lo R
especialmente projetada
p a r a r e s i s t i r m a i o r e s
p ressões . Enca i xa no
mesmo alojamento que o
estilo R, fazendo os anéis
intercambiáveis.

Estilo  BX

O estilo BX também está
projetado especialmente
para pressões extremas e
pode ser usado em sistemas
pressurizados de até 20.000
psi. Todos os anéis BX
incorporam um furo que
equilibra a pressão.

5Ring Type Joints

½” - R11 - R11 - R12 R13

¾” - R13 - R13 - R14 R16

1” R15 R16 - R16 - R16 R18

1 ¼” R17 R18 - R18 - R18 R21

1 ½” R19 R/RX20 - R/RX20 - R/RX20 R/RX23

2” R22 R/RX23 - R/RX23 - R/RX24 R/RX26

2 ½” R/RX25 R/RX26 - R/RX26 - R/RX27 R28

3” R29 R/RX31 - R/RX31 R/RX31 R/RX35 R32

3 ½” R33 R34 - R34 - - -

4” R36 R/RX37 R/RX37 R/RX37 R/RX37 R/RX39 R/RX38

5” R40 R/RX41 R/RX41 R/RX41 R/RX41 R/RX44 R42

6” R43 R/RX45 R/RX45 R/RX45 R/RX45 R/RX46 R/RX47

8” R48 R/RX49 R/RX49 R/RX49 R/RX49 R/RX50 R51

10” R53 R/RX53 R/RX53 R/RX53 R/RX53 R/RX54 R55

12” R56 R/RX57 R/RX57 R/RX57 R/RX57 R58 R60

14” R59 R61 R61 R61 R62 R/RX63 -

16” R64 R/RX65 R/RX65 R/RX65 R/RX66 R/RX67 -

18” R68 R/RX69 R/RX69 R/RX69 R/RX70 R71 -

20” R72 R/RX73 R/RX73 R/RX73 R/RX74 R75 -

24” R76 R77 R77 R77 R78 R79 -

Diâmetro
nominal de
tubulação 150 300 400 600 900 1500 2500

Estilos R / RX
Para flanges conforme ASME B16.20 e BS 1560.

Número do Anel nas Diferentes Séries

F  nte: ASME B16.20o .



- - - BX150 BX150 -

- - - BX151 BX151 BX151

- - - BX152 BX152 BX152

- - - BX153 BX153 BX153

- - - BX154 BX154 BX154

- - - BX155 BX155 BX155

- - - B 169 BX169 -X

- - - B 156 BX156 BX156X

- - - BX157 BX157 BX157

- - - BX158 BX158 BX158

- - BX160 BX159 BX159 BX159

- - BX162 BX162 - -

- - BX163 BX164 BX164 -

- - BX165 BX166 - -

BX167 BX168 - - - -

BX303 BX303 - - - -

P PI spec 6A modelo 6BXara flanges conforme A

Diâmetro
nominal de
tubulação 2000 3000 5000 10000 15000 20000

Estilo BX

1 / ”11 16

1 / ”13 16

2 / ”1 16

2 / ”9 16

3 / ”1 16

4 / ”1 16

5 / ”1 8

7 / ”1 16

9”

11”

13 / ”5 8

16 ¾”

18 ¾”

21 ¼”

26 ¾”

30”

Número do anel nas diferentes séries

R/RX57 R/RX57

R61 R62

R/RX65 R/RX66

R/RX69 R/RX70

R/RX73 R/RX74

R81 -

R77 R78

R93 R100

R94 R101

R95 R102

R96 R103

R97 R104

R98 R105

Estilos R / RX
ara fP langes conforme

ASME B16.47 serie A (MSS-SP44)

Diâmetro
nominal de
tubulação

300/600 900

12”

14”

16”

18”

20”

22”

24”

26”

28”

30”

32”

34”

36”

Número do anel
nas diferentes séries

Estilos R / RX
Para flanges conforme
API  spec 6A modelo 6B

Fonte: API Spec 6A & ASME B16.20.

Fonte: API Spec 6A.

Fonte: ASME B16.20.

2000 3000 5000

Número do anel
nas diferentes séries

2 / ”1 16

2 / ”9 16

3 / ”1 8

4 / ”1 16

5 / ”1 8

7 / ”1 16

9"

1 "1

1 / ”3 5 8

1 / ”6 3 4

20 3/ ”4

21 1 4/ ”

Diâmetro
nominal de
tubulação

R X2/R 3

R X2/R 6

R X/R 31

R X/R 37

R X/R 41

R X/R 45

R X4/R 9

R X/R 53

R X/R 57

R X/R 65

-

R X/R 73

R X2/R 4

R X2/R 7

R X/R 31

R X/R 37

R X/R 41

R X/R 45

R X4/R 9

R X/R 53

R X/R 57

R X/R 66

R X/R 74

-

R X2/R 4

R X2/R 7

R X/R 35

R X/R 39

R X/R 44

R X/R 46

R X/R 50

R X/R 54

-

-

-

-

Ring Type Joints6



• Altamente aplicáveis a uma grande variedade de pressões e temperaturas.
Menos sensíveis a falhas de instalação.•
Resistente a meios de até 250 bar de pressão.•
Uma vez instalada, a espessura remanescente do material de vedação é muito baixa, reduzindo•
vazamentos, falhas e poluição ambiental.
Os núcleos das juntas camprofile podem ser reutilizados depois de serem limpos e de serem reinstaladas as lâminas vedantes.•
Reduz custos de manutenção.•

Juntas Serrilhadas
As Juntas Metálicas Serrilhadas são compostas de um núcleo metálico, geralmente de aço inoxidável, com corrugações concêntricas
em ambos os lados. Também são conhecidas como Juntas Camprofile.

Uma lâmina de material de vedação é aplicada a cada lado. Podem ser usadas sem as lâminas, porém existe o risco de danificar a
superfície do flange. As lâminas de vedação protegem as superfícies do flange contra o dano além de proporcionar uma vedação efetiva.

A. COBERTURA DE VEDAÇÃO B. NÚCLEO METÁLICO

Propriedades

• Sob compressão preenche as imperfeições
da superfície do flange e forma uma
vedação metal-metal rígido.

• Veda com baixos níveis de tensão, o que
é ótimo para flanges fracos.

• Suporta extremas flutuações de pressão
e temperatura.

• As corrugações concentram a carga dos
parafusos em uma pequena área fornecendo
uma boa vedação com baixa tensão.

• Resiste à excessiva compressão e à
explosão para fora.

• O núcleo rígido fornece estabilidade superior
e facilita o manuseio e a instalação.

A

B

ESTILO A ESTILO FCA

Classificação
ESTILO CA ESTILO ECA

Dimensões e Especificações
As dimensões e especificações adicionais das juntas camprofiles para flanges ASME B16.5 e B16.47 podem ser consultadas em nossa

página web e respondem às normas ASME B16.20, FSA-MG-502-05 e FSA- MG-503-06 emitidas pela Fluid Sealingwww.fseal.com
Association.

7Juntas Serrillhadas



Juntas Encamisadas
As Juntas Encamisadas são também conhecidas como “Juntas para Trocadores de Calor”, pelo lugar onde se
utilizam geralmente. Consistem em uma cobertura metálica e um enchimento vedante macio.

Também são utilizadas como juntas para flanges, conforme as medidas listadas na norma ASME B16.20.

Existem diferentes estilos e podem ser fabricadas em uma ampla variedade de materiais metálicos. São fabricadas
em medidas tão pequenas como 50 mm. até medidas de 3 metros de diâmetro.

T i p o T E

Soldas

As juntas podem ser fabricadas com ou sem soldas. As juntas encamisadas FLEXSEAL são sem soldas no núcleo, desde
que a largura da chapa não seja superado pelo diâmetro externo da junta. Assim, fornecemos juntas que oferecem uma
melhor performance e segurança na vedação.

Construção sem soldas que oferece maior
efetividade. Recomendada quando as
condições operacionais são exigentes e os
fluidos são corrosivos.

Construção mais econômica, com travessas
soldadas ao corpo, que igualmente oferece
uma vedação efetiva.

T i p o T S

Estilo  720
Camisa simples. Geralmente é utilizada em
espaços estreitos. A camisa protege ambas
as bordas do material de enchimento.

Dupla camisa. Tem maior compressibilidade
e resiliência que uma de metal maciço.
Fornece um assentamento parelho pelo uso
da camisa sobreposta sobre os diâmetros
interior e exterior. A camisa exterior também
ajuda a prevenir a distorção dos flanges de
tipo leve.

Estilo  723

Essencialmente é o mesmo estilo que o
anterior mas com uma coberta de grafite de
espessura 0,4-0,5 mm. em ambas as faces da
junta. O grafite pode ser liso ou corrugado. O
grafite exterior lhe outorga qualidades de
vedação muito superiores e pode ser feito
tanto para o estilo 723 como para qualquer
dos outros estilos. Quando o meio o requerer
pode ser adicionado PTFE em lugar de
grafite.

Estilo  723-FG

Camisa simples sobreposta. Oferece maior
proteção que o estilo 720. Também é
especialmente usada para aplicações em
flanges estreitos.

Estilo  724

Classificação

8 Encamisadas



O enchimento metálico oferece uma maior
resistência aos problemas causados pelas
mudanças de temperatura. O metal deve ser
selecionado de acordo com as temperaturas
a que será usado.

Estilo  729

Dupla Camisa tipo francês. O enchimento
está exposto no diâmetro exterior.

Estilo  731

Este desenho com camisa simples oferece
proteção às faces dos flanges. O material de
enchimento maciço pode ser diferente do
material da camisa.

Estilo  744

Oferece uma vantagem adicional devido à
grande variedade de materiais que podem ser
usados na construção da dupla camisa. As
únicas limitações são aquelas do próprio
metal.

Estilo  745

Juntas Met l icasá
São fabricadas em distintos estilos segundo sua aplicação.

Os materiais utilizados podem ser virtualmente todos os disponíveis no mercado.

Classificação

Estilo  740

Estilo  700

Estilo  750

Estilo  741

Funciona como selo labiríntico. Uma vez
comprimida um 25%, permite compensar
irregularidades dos flanges formando um selo
primário nas faces próximas à borda interior
da junta.

Estilo  726
Dupla cobertura. Com a incorporação de uma
cobertura interior com abas se obtém uma
junta de maior firmeza e rigidez.

Estilo  727

Junta plana, maciça. Pode ser fabricada em qualquer configuração desejada inclusive as de trocadores de calor. São
econômicas e têm uma performance altamente satisfatória em uma grande variedade de aplicações, em amplas faixas de
temperatura. Vedam por fluxo de sua superfície devido a uma excessiva carga de compressão. A força de carga deve superar
a resistência à atração do metal da junta. Portanto o acabamento das superfícies tanto do flange quanto da junta é muito
importante. No caso da junta, o acabamento é tal qual se recebe o metal laminado. No caso do flange, este deve ter um
acabamento serrilhado concêntrico. Se o flange não tiver esse acabamento, o mesmo deverá ser realizado.

São construídas em metal de espessura fina (mínimo 0,25 mm.) com corrugado concêntrico com o diâmetro interior. São
construídas para flanges RF ou FF com os furos para parafusos. Limite de pressão 500 PSI. A temperatura limite é
determinada pelo aço.

São usadas quando se necessita de uma junta metálica para alta pressão e temperatura, capaz de resistir ataques fortemente
corrosivos e onde a força de torque que pode ser exercida não seja suficiente para usar o estilo 740. Caso necessário é
complementado com placas de materiais macios compatíveis com as temperaturas e os fluidos a vedar, geralmente grafite ou
PTFE. Quando se adiciona o material macio, são conhecidas como juntas camprofiles (ver nosso catálogo deste tipo de
juntas).

Anéis de arame de seção circular. São usadas em castelos de válvulas, compressores de ar ou gás, bomba de vácuo, etc. Os
flanges geralmente são do tipo “grooved” para poder instalar este anel. Possui uma deformação muito alta com baixa carga.
São usados em equipamentos especificamente projetados para eles. Às vezes são usados em flanges de face plana. Neste
caso o acabamento de superfície de flange deve ser 80 rms ou melhor. Também são usados em flanges com forma de “V”.
Neste caso o acabamento de superfícies deveria estar entre 150 e 200 rms como máximo.

9Encamisadas & Metálicas



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.

Kits de Isolamento para Flanges

Junta s lanteI o
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

Tipo F

Tipo E

Tipo D

10 Kits de Isolamento

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
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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 e Arruelas 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 mm.

Arruelas de Aço

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 Isolamento
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

Porca Parafuso
estojo

Arruela
de Aço

Arruela
I os lante

Tubo Isolante
( )comprido

Arruela
de Aço

Arruela
I os lante

Porca

Junta
TIPO E

Kit de Isolamento Simples

Porca Parafuso  estojo Tubo Isolante
omprido)(c

Arruela
de Aço

Arruela
Isolante

Porca

Junta
TIPO F

12 Kits de Isolamento



As tampas protetoras Radolid são utilizadas para eliminar a
corrosão de parafusos e porcas, com a consequente
facilidade de remoção dos mesmos quando for necessário.

São fabricadas em polietileno de baixa densidade resistente
aos raios UV e podem ser utilizados de -64°C a 100°C, mas
sob pedido especial se fabricam em um material especial
resistente a 220°C.

Uma vez colocado, o composto da tampa libera internamente
moléculas ao ar que atuam inibindo a corrosão.
Recomendamos preencher um quarto da tampa com graxa ou
gel anticorrosivo. As tampas podem ser reutilizadas.

As tampas protetoras Radolid são uma solução prática e
efetiva para suas necessidades de proteção de parafusos e
porcas.

Proteção Catódica

Protetores de Flanges Kleerband

Os protetores para flanges Kleerband são projetados para
proteger parafusos estojo, juntas e todo tipo de flanges da
corrosão atmosférica que se encontra em plantas químicas,
refinarias, plantas de gás, plataformas offshore, jazidas de
petróleo, plantas de água, estações de bombeamento e dutos
de todo tipo.

Adicionalmente são projetados para prolongar a vida útil dos
flanges isolados com kits de isolamento evitando que fatores
externos diminuam seu rendimento.

Consistem em uma tira de 100% vinil virgem. Todos os seus
compostos estão aprovados pela FDA para seu uso na
produção de alimentos e medicamentos. Contêm um precinto
que permite seu ajuste perfeito ao flange.

Utilizando protetores Kleerband junto a uma graxa ou gel
anticorrosivo, se mantém os flanges livres de corrosão não
desejada que causa perdas, falhas e até paradas de
equipamento. Outra das vantagens é que permite a inspeção
visual do interior do flange sem remover o protetor.

Kleerband é fabricado para flanges de ½” até 144”. Resiste de
-25°C a 75°C. Para temperaturas mais elevadas, fabrica-se o
modelo 7100 integralmente em aço inoxidável.

Kleerband é um método de proteção inovador e muito mais
eficiente do que os recobrimentos com fitas ou ceras.

Para mais informação solicite nosso catálogo técnico.

Produtos para Proteção Catódica

Tampas de Proteção
Radolid

A corrosão é um dos principais problemas com os que a indústria deve lidar para manter a salvo os seus investimentos
e resguardar a segurança das pessoas e o cuidado do meio ambiente.
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Juntas Monolíticas

Juntas Monolíticas ISOJOINT

� Não tem perda de integridade devido a expansão térmica
ou stress superficial como geralmente acontece com os
kits de isolamento.

• São testadas hidrostaticamente e eletricamente em fábrica
a 1,5 vezes a pressão de trabalho.

• Livres de manutenção. Não requerem de pontos de
inspeção quando são enterradas.

• Tempo de instalação muito reduzido em comparação com
os kits de isolamento.

• Ótima resistência às ondulações e torções.

• Resistente a terremotos.

• Aplicáveis em instalações existentes ou novas.

• Podem ser utilizadas enterradas ou sobre a superfície.

• Em gás, petróleo, petroquímicos líquidos ou linhas de
água.

Vantagens
1. Diâmetro nominal de tubulação.
2. Série.
3. Norma à que responde.
4. Grau do material do tubo.
5. Espessura de parede.
6. Produto a ser transportado.
7. Temperatura do material transportado.
8. Especificar se é requerido teste adicional

não destrutivo de Raios X.

Informação Requerida
para Fazer um Pedido

ISOJOINT é uma verdadeira junta monolítica que evita eficientemente as correntes que danificam os equipamentos e
tubulações. Por serem construídas em uma sé peça que vai soldada ao tubo, não requer um kit de isolamento com
todas as suas partes, não requer flanges e economiza o valioso tempo de instalação em campo.

Adicionalmente, as juntas monolíticas podem ser enterradas sem preocupações pela manutenção. Em contraste, as
instalações com kits devem ter pontos de inspeção para realizar controles visuais periódicos, o que requer de custos
adicionais.

Podem ser produzidas em dimensões de ½” a 100” e em séries ASME #150 a #2500, também API #10.000. A
fabricação cumpre as normas ASME VIII Divisiãon I e é certificada ISO 9001.
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vedação

Anel Isolante de G-10

Zona A

Anel Isolante de G-10

Material Isolante de Enchimento

Material Isolante de Enchimento
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Composição
É composto de fibras aramidas,
fibras m e iinerais norgânicas
unidas com elastômeros Possui
uma malha in terna de aço
resistente à corrosão.

Aplicações
M a t e r i a l c o m m u i t o b o a s
propriedades de resistência
mecânica e de temperatura. Apto
p a r a h i d r o c a r b o n e t o s e
c o m p o s t o s q u í m i c o s d e
agress iv idade méd ia . Bom
desempenho em vapor.

2037 STEEL
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I N F O R M A Ç Ã O T E C N I C A

Composição
É composto de fibras aramidas,
fibras minerais e inorgânicas
unidas com elastômeros NBR.

Aplicações
Material de boa performance,
resistente a hidrocarbonetos, com
ótimas propriedades térmicas,
químicas e mecânicas..
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I N F O R M A Ç Ã O T E C N I C A

Composição
É composto de fibras aramidas,
fibras minerais e inorgânicas
unidas com elastômeros NBR.

Aplicações
Material para aplicações gerais,
resistente à água, aos óleos, aos
hidrocarbonetos e a compostos
químicos não agressivos em
geral.

Boa resistência mecânica e a
temperaturas moderadas.

2039
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I N F O R M A Ç Ã O T E C N I C A

Composição
É composto de fibras aramidas,
fibras minerais e inorgânicas
unidas com elastômeros NBR.

Aplicações
Material de alta qualidade com
propriedades extraordinárias de
res is tênc ia mecân ica e de
temperatura.

Apto para hidrocarbonetos e
c o m p o s t o s q u í m i c o s d e
agress iv idade méd ia . Bom
desempenho em vapor..

2032
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I N F O R M A Ç Ã O T E C N I C A
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1. Área ótima de vedação. Compatibilidade só sujeita à resistência química.

Compatível na maioria dos casos, porém sugere-se consultar nosso departamento técnico.2.

É imprescindível consultar nosso departamento técnico para determinar a possibilidade de uso nessa faixa.3.

Os valores máximos de pressão e temperatura não podem ser utilizados simultaneamente.

Papelões Hidráulicos



Composição
É composto de fibras aramidas
unidas com elastômeros CSM
(Hypalon).

Cumpre com FJL-CR-01.

Aplicações
Mater ia l com propr iedades
extraordinárias de resistência
química. Apto para meios ácidos e
alcalinos agressivos.

2038
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2 4Acido 65% H SO .

Tamanho da Folha

Espessuras

Temperatura

Pressão máxima

Densidade

Resistência

à Tração

Compressibilidade

Recuperação
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3Acido 95% HNO

3Acido 50% HNO
48 hs a temp.  amb.
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Min. 12

Min.  5

I N F O R M A Ç Ã O T E C N I C A

2045 STEEL
Composição
Alta qualidade e resistência.
Composto de fibras de carbono
unidas com elastômeros NBR.
Possu i uma malha de aço
resistente à corrosão.

Aplicações
Excelente resistência ao vapor e a
meios fortemente alcalinos. Muito
boa selabilidade e propriedades
de retenção de torque. Projetado
para resistir químicos agressivos,
espec ia lmente usados nas
i n d u s t r i a s q u í m i c a s ,
petroquímicas e papeleiras.
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I N F O R M A Ç Ã O T E C N I C A

Composição
É um material de alta qualidade e
resistência. É composto de fibras
d e c a r b o n o u n i d a s c o m
elastômeros NBR.

Aplicações
Excelente resistência ao vapor e a
meios fortemente alcalinos. Exibe
uma muito boa selabilidade e
propriedades de retenção de
torque. Projetado para resistir
q u í m i c o s a g r e s s i v o s ,
espec ia lmente usados nas
i n d ú s t r i a s q u í m i c a s e
petroquímicas.
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1500 x 1500 mm.
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ASTM F36A (%)

Incremento Massa

Incremento

Incremento Massa

Incremento

Incremento Massa

Incremento

DIN 52911 (%)

DIN 3535 (cm³/min)

Em ASTM Oil Nº3

ASTM F146 (%)

Em Fuel B

ASTM 146 (%)

Em Água/Anticong.

ASTM 146 (%)

Perda de Ignição

Selabilidade em N2

Tamanho da Folha

Espessuras

Temperatura

Pressão máxima

Densidade

Resistência

à Tração

Compressibilidade

Recuperação

I N F O R M A Ç Ã O T E C N I C A

1. Área ótima de vedação. Compatibilidade só sujeita à resistência química.

Compatível na maioria dos casos, porém, sugere-se consultar nosso departamento técnico2.

É imprescindível consultar nosso departamento técnico para determinar a possibilidade de uso nessa faixa.3.

Os valores máximos de pressão e temperatura não podem ser utilizados simultaneamente.

Composição
É composto de fibras aramidas,
fibras minerais e inorgânicas
unidas com elastômeros NBR.
Possui uma malha interna de aço
resistente à corrosão.

Aplicações
Mater ia l com propr iedades
extraordinárias de resistência
mecânica e de temperatura. Apto
p a r a h i d r o c a r b o n e t o s e
c o m p o s t o s q u í m i c o s d e
agressividade média. Muito bom
desempenho em vapor.

2032 STEEL

440°C

250°C

250°C

140 bar

1.70 - 2.10

14 min.

11 min.

6 - 12

> 50

< 10

<  8

< 10

<  7

< 15

<  5

< 30

<0,5

A b s o r ç ã o d e F l u i d o s

1500 x 1500 mm.

1,00 - 3,00 mm.

Máxima Pico

Máxima Contínua

Máxima e Vaporn

(g/cm³)

ASTM F152 (N/mm²)

DIN 52910 (N/mm²)

ASTM F36A (%)

ASTM F36A (%)

Incremento Mas as

Incremento

Incremento Mas as

Incremento

Incremento Mas as

Incremento

DIN 52911 (%)

DIN 3535 (cm³/min)

E ASTM Oil Nº3m

ASTM F146 (%)

E Fuel Bm

ASTM 146 (%)

E /Anticong.m Água

ASTM 146 (%)

Perda de Ignição

Selabilidade em N2

Tamanho da Folha

Espessuras

Temperatura

Pressão máxima

Densidade

Resistência

à Tração

Compressibilidade

Recuperação

I N F O R M A Ç Ã O T E C N I C A

0   50   100   150   200   250   300   350   400   450
Temperatura ( C)°

Limites Pressão/Temperatura140

120

100

80

60

40

20
1 2

3

16 Materiais para Juntas

Materiais para Juntas
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1. Área ótima de vedação. Compatibilidade só sujeita à resistência química.

Compatível na maioria dos casos, porém, sugere-se consultar nosso departamento técnico2.

É imprescindível consultar nosso departamento técnico para determinar a possibilidade de uso nessa faixa.3.

Os valores máximos de pressão e temperatura não podem ser utilizados simultaneamente.

Materiais de Especiais e de Grafite

Composição
É um material premium, composto
por uma combinação de fibras
aramidas y fibras de vidro unidas
com elastómeros NBR de alta
qualidade.

Aplicações
É especialmente utilizado em altas
pressões y temperaturas.
Pode ser utilizado em óleos
térmicos, combustíveis, gases,
freones y aplicações geráis em
dutos, vapor , rad iadores y
caldeiras. Apto para utilização em
Oxigênio.
Aprovado segundo API 607 Fire
Safe Test.
D e v i d o à s u a e x c e l e n t e
propiedade de Rigidez Dielétrica,
é utilizado em kits de isolamento

SIGRA3000

440°C

350°C

250°C

120 bar

1.60 - 1.80

14 min.

9 min.

6 12-

> 55

1 00 x 1 00 mm.5 5

0,5 - 3,00 mm.

Máxima Pico

Máxima Continua

Máxima en Vapor

(g/cm³)

ASTM F152 (N/mm²)

DIN 52910 (N/mm²)

ASTM F36A (%)

ASTM F36A (%)

Tamanho da Folha

Espessuras

Temperatura

Pressão máxima

Densidade

Resistência

à Tração

Compressibilidade

Recuperação

< 0,3

Conteúdo inzasde C (%)

Conteúdo tosde Clore (ppm)

Número de Insertos

S em N DIN 3535 (cm³/min)elabilidade 2 -

I N F O R M A Ç Ã O T E C N I C A

FIGRA TIGRA

0 50   100   150   200   250   300   350   400   450
Temperatura ( C)°

Pressão (bar)

Limites Pressão/Temperatura140

120

100

80

60

40

20 1

2 3

Composição
Grafite flexível puro sem inserção.

Aplicações
Material para aplicações gerais de
alta temperatura e especialmente
recomendado para vapor.

Gera lmente ut i l izado como
vedante em juntas camprofiles ou
como enchimento de juntas
encamisadas.

550°C

500°C

550°C

1.0

-

-

40 - 50

10 - 15

1000 x 1000 mm.

0,5 - 3,00 mm.

Máxima Pico

Máxima Continua

Máxima e Vaporm

(g/cm³)

ASTM F152 (N/mm²)

DIN 52910 (N/mm²)

ASTM F36A (%)

ASTM F36A (%)

Tamanho da Folha

Espessuras

Temperatura

Pressão máxima

Densidade

Resistência

à Tração

Compressibilidade

Recuperação

< 1

< 50

0

< 0,80

Conteúdo Cinzasde (%)

Conteúdo etosde Clor (ppm)

Número de Insertos

e N DIN 3535 (cm³/min)Selabilidade m 2 -

I N F O R M A Ç Ã O T E C N I C A

140

120

100

80

60

40

20

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Temperatura ( C)°

Pressão (bar)

Limites Pressão/Temperatura

Composição
Grafite flexível puro com inserção
de lâmina perfurada de aço
inoxidável qualidade 316 de
espessura 0,1 mm.

Aplicações
Material para aplicações gerais de
alta pressão e temperatura . E
specialmente recomendado para
vapor. Apto para serviço em O²
(BAM).

Material com propriedades
antifogo, resistindo flama a
temperaturas de 780-980 Cº
durante 30’.

550°C

500°C

550°C

140 bar

1.0

-

-

30 - 40

15 - 20

1500 x 1500 mm.

0,8 - 3,00 mm.

Máxima Pico

Máxima Continua

Máxima e Vaporm

(g/cm³)

ASTM F152 (N/mm²)

DIN 52910 (N/mm²)

ASTM F36A (%)

ASTM F36A (%)

Tamanho da Folha

Espessuras

Temperatura

Pressão máxima

Densidade

Resistência

à Tração

Compressibilidade

Recuperação

< 1

< 50

1

< 0,80

Conteúdo de Cinzas (%)

Conteúdo tosde Clore (ppm)

Número de Insertos

S em N DIN 3535 (cm³/min)elabilidade 2 -

I N F O R M A Ç Ã O T E C N I C A

Composição
Grafite flexível puro com inserção
de lâmina lisa de aço inoxidável
316 de espessura 0,05 mm.

A lâmina de aço é colada ao
grafite.

Aplicações
Material para aplicações gerais de
alta temperatura e especialmente
recomendado para vapor.

550°C

500°C

550°C

140 bar

1.0

-

-

40 - 50

10 - 15

1000 x 1000 mm.

1,5 - 3,00 mm.

Máxima Pico

Máxima Continua

Máxima e Vaporm

(g/cm³)

ASTM F152 (N/mm²)

DIN 52910 (N/mm²)

ASTM F36A (%)

ASTM F36A (%)

Tamanho da Folha

Espessuras

Temperatura

Pressão máxima

Densidade

Resistência

à Tração

Compressibilidade

Recuperação

< 1

< 50

1

< 0,60

Conteúdo de Cinzas (%)

Conteúdo tosde Clore (ppm)

Número de Insertos

S em N DIN 3535 (cm³/min)elabilidade 2 -

I N F O R M A Ç Ã O T E C N I C A

Pressão (bar)

140

120

100

80

60

40

20

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Temperatura ( C)°

Limites Pressão/Temperatura

1

2
3



18 Sealon

SEALON Joint Sealant-

• Fácil instalação.
• Autoadesivo.
• Não deixa scrap ao ser removido.
• Adapta-se às irregularidades do flange.
• Altamente compressível.
• Veda com baixo torque.

Economiza Tempo

• Resiste a todos os meios na faixa de pH 0-14,
exceto metais alcalinos em fusão ou dissolvidos
e fluor elemental a temperaturas e pressões elevadas.

• Faixa de temperatura de -240 °C a +270 °C.
• Pressões até 3.000 psi.
• Não envelhece.
• Não polui.

Amplas Prestações

• Não tem desperdícios.
• Não tem perda de tempo cortando juntas.
• Mínimo espaço e volume de inventário requerido.
• Não requer refazer o torque.
• Longa duração.

Economiza Custos

SEALON Joint Sealant é fabricado de 100% PTFE expandido (ePTFE). Este material tem uma estrutura fibrosa
orientada monodirecionalmente, fabricada a partir de 100% PTFE virgem. Não contém partículas nocivas ao pulmão.

O ePTFE tem propriedades de vedação extraordinárias, vedando virtualmente qualquer fluido com uma ampla faixa
de temperatura.

SEALON Joint Sealant se apresenta em carretéis de fita de ePTFE com adesivo.

Apresentação & Seleção

ESPESSURA

1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm

10,0 mm

LARGURA

3 mm
5 mm
7 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
20 mm
25 mm

COMPRIMENTO DO
CARRETEL

30 m
20 m
15 m
8 m
7 m
5 m
5 m
5 m
5 m

PARA
FLANGES

< 50 mm
< 200 mm
< 600 mm
< 1000 mm
< 1500 mm
> 1500 mm
> 1500 mm
> 1500 mm
> 1500 mm

SEALON

PAPEL PROTETOR

SUPERFÍCIE
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SEALON VERTT
Gasket Sheet

• Ótima selabilidade.
• Ótima flexibilidade.
• Fácil de cortar e instalar.
• Alta compressibilidade.
• Resistente a quase todos os compostos, em

uma faixa de pH 0-14.
• Não é tóxico.
• Pressões até 000 psi.
• Faixa de temperatura de -240 °C a +270 °C.
• Baixo torque requerido para conseguir o selo.

Características

SEALON HIPRO
Gasket Sheet

Características

SEALON Sheet Gasketing está disponível em folhas dos seguintes tamanhos:

1500 x 1500 x 1,5 mm. - 1500 x 1500 x 2,0 mm. - 1500 x 1500 x 3,0 mm.

Sob pedido podem ser fabricadas em 2000 x 2000 mm. E em espessura de 6,0 mm.

Apresentação

Sealon

SEALON VERTT Gasket Sheet são folhas de ePTFE
utilizadas para a fabricação de juntas de qualquer forma.

As propriedades do ePTFE fazem das juntas fabricadas com
SEALON VERTT um selo de extraordinária vedação e
resistência química.

SEALON HIPRO Gasket Sheet são folhas de ePTFE
utilizadas para a fabricação de juntas de qualquer forma.

SEALON HIPRO é um material que tem suas fibras
entrelaçadas em ambas as direções. Isto lhe outorga maior
resistência que a que tem o SEALON VERTT em aplicações
exigentes.

• Ótima selabilidade e flexibilidade.
• Fácil de cortar e instalar.
• Alta compressibilidade.
• Resistente a quase todos os compostos, em uma

faixa de pH 0-14.
• Não polui. Não é tóxico.
• Cumpre os requisitos da FDA

(FDA 21 CFR177. 1550). Apto para a Indústria
Alimentar e Farmacêutica.

• Pressões até 3000 psi.
• Faixa de temperatura de -240 °C a +270 °C. É

resistente a constantes variações de temperatura.
• Baixo torque requerido para conseguir o selo.



SEALON VERTT
Gasket Tape

Consiste em uma fita de SEALON VERTT com um
autoadesivo em um de seus lados.

Características

SEALON HIPRO
Isotropic Tape

Consiste de uma fita de SEALON HIPRO com um
autoadesivo em um de seus lados. Neste caso as fibras estão
dispostas em ambas as direções, outorgando ao material
características especiais de resistência mecânica.

Características

LARGURAS
(MILÍMETROS)

DESCRIÇÃO

SEALON VERTT Gasket Tape

SEALON HIPRO Isotropic Tape

ESPESSURAS
(MILÍMETROS)

1,5 – 3,0

1,5 – 3,0 – 6,0

COMPRIMENTOS

30 pés (9,2 m)

30 pés (9,2 m)

20 - 25 - 40 - 50

10 - 12 - 20 - 25 - 40 - 50 - 60

20 Sealon

• Apresenta todas as vantagens do PTFE expandido.

• Reduz a quantidade de desperdícios à mínima expressão.

• Especialmente útil e conveniente em flanges e  equipamentos

de grande diâmetro.

• Reduz significativamente os tempos e recursos de instalação.

• Apresenta todas as mesmas vantagens da fita de

SEALON VERTT.

• Adicionalmente, as características de ótima resistência

mecânica que possui, permitem sua utilização

em aplicações de maior exigência, como trocadores de

calor, torres de destilação e equipamentos que exerçam

sobre o material uma tensão e compressão importantes.

� Apresentação em diferentes larguras e espessuras

paracobrir todas as aplicações.
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Válvulas

Bombas Centrífugas
y Equipos Rotativos Bombas Reciprocantes

Gaxetas

Gaxeta de PTFE puro lubrificada. Uma gaxeta macia para
válvulas e bombas químicas. Excelente resistência química.
Apta para a indústria alimentaria.

1 0 0 0 L Temperatura - 200 C   + 260 Cº º

pH Velocida0-14    : : 12 m/sde

Pressão bombas até 300 psi (20 bar)
válvulas até 2000 psi (140 bar)

1 1 0 0 L A
Gaxeta de PTFE expandido enchida com grafite encapsulado.
Um substituto econômico da 1100.

Temperatura - 240 C   + 260 Cº º

pH Velocida0-14    : : 20 m/sde

Pressão bombas até 300 psi (20 bar)
válvulas até 2250 psi (150 bar)

1 1 0 0 K
Uma gaxeta única que combina PTFE com grafite e cantos de
aramida que previnem a extrusão. Ótimo serviço em bombas.
Muito usada em papeleiras.

Temperatura - C   + 2 C50 60º º

pH Velocida2-12    : : m/sde 20

Pressão bombas até 300 psi (20 bar)
válvulas até 3750 psi (250 bar)

1 2 0 0
Gaxeta de PTFE puro com os cantos reforçados com fibras de
aramida para evitar a extrusão. Está lubrificada com um
lubrificante inerte.

Para fibras de PTFE com aramidas intercaladas solicite

FLEXPACK 1260.

Temperatura - 200 C   + 260 Cº º

pH Velocida-1 : : 1 m/s2 3 0de

Pressão bombas até 500 psi (35 bar)

Gaxeta de PTFE puro usada em válvulas e bombas a baixas
revoluções. Excelente resistência química.
Apta para oxigênio.

Temperatura - 200 C   + 260 Cº º

pH Velocidad0-14    : : 5 m/se

Pressão bombas até 300 psi (20 bar)
válvulas até 2000 psi (140 bar)

1 0 0 0

1 1 0 0
Gaxeta de PTFE expandido enchida com grafite encapsulado,
melhora a condutividade térmica e não se endurece. Apta para
altas velocidades. Excelente resistência química. Fibras de alta
qualidade.

Temperatura - 240 C   + 288 Cº º

pH Velocida0-14    : : 2 m/sde 5

Pressão bombas até 300 psi (20 bar)
válvulas até 2250 psi (150 bar)
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Válvulas

Bombas Centrífugas
y Equipos Rotativos Bombas Reciprocantes

2 1 0 0
Gaxeta de fibras de para-aramida impregnadas com PTFE e
lubrificada. Ideal para válvulas e bombas em meios abrasivos.

Temperatura + 300 Cº

pH elocidad1-13    : : 12 m/sV e

Pressão bombas 500 psi (35 bar)até

3 0 0 0
Gaxeta de fibra sintética impregnada com PTFE em cada fibra.
Lubrificad com um lubrificante inerte. Um bom substituto para as
gaxetas de asbesto em as aplicações gerais. Boa resistência
química.

Temperatura + 260 Cº

pH elocidad2-12    : : 15 m/sV e

Pressão bombas 500 psi (35 bar)até

Gaxeta de fibra sintética impregnada com um lubrificante de alta
temperatura e grafitada na sua superfície. Um bom substituto
para o asbesto.

3 1 0 0
Temperatura + 260 Cº

pH elocidad2-12    : : 15 m/sV e

Pressão bombas 500 psi (35 bar)até

2 0 0 0
Gaxeta de fibras aramidas coberta com PTFE e um lubrificante
inerte. Extremamente durável e resistente a meios altamente
abrasivos.

Temperatura + 300 Cº

pH Velocida1-13    : : 10 m/sde

Pressão bombas até 500 psi (35 bar)

2 2 0 0
Gaxeta especial de Novoloid (Kynol) impregnada com PTFE e
lubrificada. Muito resistente a meios variados, abrasivos, etc.
Especial para unificar aplicações em planta. Amplamente
usada em papeleiras.

Temperatura + 260 Cº

pH elocidad1-14    : : 8 m/sV e

Pressão bombas 500 psi (35 bar)até

Gaxeta de linho impregnada com PTFE. Baixo atrito e alta
resistência à tração. Excelente para aplicações navais, água e
papeleiras.

4 0 0 0
Temperatura + 120 Cº

pH elocidad4-9    : : 8 m/sV e

Pressão bombas 200 psi (15 bar)até
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Gaxeta de grafite expandido puro. Autolubrificante. Contém um inibidor de
corrosão. Alta resiliência. Bombas a alta velocidade e válvulas a baixa
pressão. Excelente resistência química. Ideal para vapor.

5 0 00 Temperatura + 650 Cº

pH Velocida0-14    : : 20 m/sde

Pressão bombas 450 psi (30 bar)até
válvulas 0 psi ( 0 bar)até 300 20

Gaxeta de grafite expandido puro reforçado nos cantos com fibras de
carbono estrutural. As fibras de carbono lhe outorgam resistência à
extrusão e à pressão, conformando uma gaxeta verdadeiramente
multipropósito. Excelente resistência química e dissipação do calor. Para
reforço interno de carbono solicite o estilo 5000R.

5 0 00 C R Temperatura + 650 Cº

pH Velocida0-14    : : 25 m/sde

Pressão válvulas 3000 psi (200 bar)até

Temperatura + 650 Cº

pH 0-14    : : só válvulas

Pressão válvulas 0 psi ( 0 bar)até 650 45

Gaxeta de grafite expandido puro com reforço de arame de Inconel. Ideal
para válvulas a altas pressões e temperaturas, especialmente em vapor
saturado. Contém um inibidor de corrosão. Em anéis premoldados aprova
Teste de Emissões Fugitivas de Shell e API 589 Fire Safe Test.

5 0 00 I C

Gaxeta de grafite expandido puro com uma camisa de arame de Inconel
sobre cada fibra e reforço interno de Inconel em cada fibra. Ideal para
válvulas onde for requerida uma performance extrema, em especial
válvulas de bloqueio Fire. Usada em vapor superaquecido e saturado.
Safe Tests API 589 & 607. API 622 Fugitive Emissions Test.

5 0 1 5 Temperatura + 650 Cº

pH s válvulas0-14    : : ó

Pressão válvulas 5 0 psi ( 50 bar)até 6 0 4

Empaquetadura única, trenzada en fibras de carbón con un corazón de
grafito. A su vez, el grafito contiene malla de Inconeluna chaqueta de sobre
cada fibra y múltiples refuerzos de alambre de Inconel dentro de cada fibra.
Ideal para presiones y temperaturas extremas en TODO tipo de válvulas,
especialmente en ya que el carbón reduce la fricción.válvulas de control

5 0 2 1 Temperatura + 650 Cº

pH s válvulas0-14    : : ó

Pressão válvulas psi ( 0 bar)até 6500 45

5 0 01
Gaxeta única, trançada em fibras de carbono com um núcleo de grafite. A
sua vez, o grafite contém uma camisa de malha de Inconel sobre cada fibra
e múltiplos reforços de arame de Inconel dentro de cada fibra. Ideal para
pressões e temperaturas extremas em TODO tipo de válvulas,
especialmente em já que o carbono reduz o atrito.válvulas de controle

Temperatura + 650 Cº

pH Velocida0-14    : : 25 m/sde

Pressão bombas 500 psi (35 bar)até
válvulas psi ( bar)até 2500 170

Carb n Grafito o e e

5 0 02
Gaxeta de carbono impregnada com grafite. Para aplicações severas em
bombas e válvulas com vapor a altas temperaturas, ácidos, álcalis, etc.
Muito baixo coeficiente de atrito, pelo que pode ser usada em altas
velocidades.

Temperatura + 600 Cº

pH Velocida0-14    : : 25 m/sde

Pressão bombas 500 psi (35 bar)até
válvulas psi ( bar)até 2 52 00 1 0

5 3 0 0
Gaxeta de carbono impregnada com PTFE. Para serviços severos em
bombas ou válvulas em meios químicos, solventes e ácidos. Ideal para
papeleiras.

Temperatura + 280 Cº

pH Velocida-1 : : 5 m/s1 3 2de

Pressão bombas 500 psi (35 bar)até
válvulas psi ( bar)até 2 52 00 1 0

Válvulas
Bombas Centrífugas
y Equipos Rotativos Bombas Reciprocantes
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Os anéis de grafite são fabricados com grafite flexível puro.
São utilizados amplamente em corpos e hastes de válvulas,
conseguindo um selo altamente efetivo. O grafite contém um
agente inibidor de corrosão, que evita a deterioração
prematura das válvulas. Podem ser solicitados inteiros ou
com um corte transversal a 45°.

Podem ser entregues em forma de conjunto de vários anéis,
preferentemente com os anéis superior e inferior formados
com o estilo , queFLEXPACK 5000 IC ou o FLEXPACK 5015
previnem a extrusão.

As válvulas com anel de grafite têm a propriedade de ser
ANTIFOGO.

Os anéis de grafite são fabricados em formato quadrado,
retangular, angular ou segundo o plano do cliente.

São compostas de puro grafite flexível corrugado. Projetadas para serem usadas como
gaxetas em bombas e válvulas. São uma boa alternativa na planta, em caso de emergência,
quando não estiverem disponíveis anéis premoldados.

As fitas corrugadas também podem ser fornecidas COM ADESIVO ( ). Neste caso6100 AD
são utilizadas como uma efetiva junta para flanges.

6100 Fitas de Grafite-

6000 - Anéis de Grafite

[ [ [ [ [� � � �

� �[ [ [ [ [ [ [

1/4” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 1” 30m15m

Largura ComprimentoEstilo Medidas

6100

6100 AD

50m

Ferramentas muito úteis para extrair gaxetas de seu lugar de vedação.
Possuem um corpo flexível para ter acesso em posições difíceis.

Medidas
Medida 1. Para gaxetas de y .3/16” 1/4”
Medida 2. Para gaxetas de a .5/16” 3/8”
Medida 3. Para gaxetas de a .7/16” 5/8”
Medida 4. Para gaxetas de a .3/4” 1”

Extrator de gaxetas



Protetores de Segurança
Conhecidos pelo seu nome em inglês, Safety Spray Shields, os Protetores de Segurança são usados para prevenir
acidentes com o pessoal e danos aos equipamentos no caso de uma perda e dispersão de ácidos, cáusticos, cloro e
outros compostos perigosos. São utilizados em conexões de tubulações (flanges, válvulas ou juntas de expansão) em
todo tipo de indústrias, mas especialmente naquelas nas que a segurança das pessoas, os equipamentos e o meio
ambiente é a prioridade.

Informação Requerida para Fazer um Pedido

Materiais

Os protetores são fabricados em distintos materiais: PTFE, polipropileno, PVC, polietileno e aço inoxidável. Todos os
modelos são desenvolvidos para resistir os raios UV, a chuva e podem ser utilizados tanto no interior como no
exterior.

Tecido de PTFE
Os protetores mais usados são os de tecido reforçado de PTFE. Operam até 232°C. São resistentes ao fogo e a um
amplo espectro de compostos químicos. A cor padrão é marrom porém podem ser solicitadas outras cores.

Vêm em cinco estilos diferentes: Padrão, Premium, Econômico, com Banda Transparente e Sólido. Todos exceto o
de banda transparente possuem um indicador que muda de cor quando registra alguma perda de fluido. O de banda
transparente permite uma inspeção visual.

Outros Materiais
Também podem ser solicitados em tecido de polipropileno, PVC, PVC transparente e polietileno. São utilizados em
aplicações específicas e possuem vantagens construtivas, mas resistem até temperaturas muito mais reduzidas.

O estilo em aço inoxidável é recomendado para vapor a altas pressões, e em geral para aplicações de alta pressão ou
quando os protetores de tecido não são aplicáveis. Imprescindível para séries 900 em diante. Resistem até 3.500 psi.

Para FlangesPara Válvulas Para Válvulas Para Flanges

Protetores Metálicos Protetores de Tecido

1- Diâmetro Nominal
2- Série
3- Tipo de Válvula e Fabricante
4- Modelo de Válvula
5- Tipo de Metal

(SS304, Ss316 ou Aço Galvanizado)

1- Diâmetro Nominal
2- Série
3- Tipo de Metal

ou Aço(SS304, Ss316 Galvanizado)

1- DiâmetroNominal
2- Série
3- Tipo de Válvula e Fabricante
4- Modelo de Válvula
5- Tipo de Tecido

(PTFE, Polipropileno, PVC, etc.)

1- Diâmetro Nominal
2- Série
3- Tipo de Tecido

(PTFE, Polipropileno, PVC, etc.)
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