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A folha de PTFE com suas características versáteis como ampla capacidade de suportar a temperatura de -180ºC a +260ºC  quimicamente 
inertes, excelentes propriedades dielétricas, baixa absorção de água, menor coeficiente de atrito, resistência a raios ultra violetas, não adesivo, 
não envelhece, etc. São geralmente usadas como material de usinagem para todos os tipos de componentes químicos, elétricos e mecânicos, 
onde as propriedades do PTFE são necessárias. tem uma superfície semelhante a uma cera na qual dificilmente alguma coisa 
grude. O PTFE tem o menor coeficiente de atrito de todos os materiais sólidos conhecidos. Tem as melhores propriedades elétricas de todos 
os plásticos. tem amplas aplicações industriais em aplicações de produtos químicos, petroquímicos, biomédicos, elétricos, eletrônicos, 
mecânicos, aeronáuticos, ambientais, de defesa e de engenharia espacial. 

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:
PTFE Material de vedação: juntas, arruelas, anéis O / D / V / U, anéis de pistão.
Assentos / vedações / diafragmas das válvulas de esfera de PTFE.
Almofadas de baixo atrito PTFE, almofadas de rolamento para máquinas-ferramentas.
PTFE Tubos de espaguete de paredes finas para isolamento em aeronaves e 
veículos espaciais
Isoladores de Barbatana PTFE.
Conectores PTFE.
A folha de PTFE é aprovada pela Food and Drug Administration e pode ser usada 
em alimentos, bebidas, cosméticos e aplicações farmacêuticas.

DESCRIÇÃO:

CARACTERÍSTICAS
Composição: PTFE (Poly Tetra Fluoro Etileno)
Temperatura:                260°C
Temperatura mínima:  -250°C
Gravidade Específica: 2,17 gms / Cm 3
Força elástica: 210-350 Kgf / Cm 2
Alongamento: 250-400%.
Dureza: 52-58% Shore D.
Absorção de água: 0,01
Densidade aparente g / cm3: 2,1032
Resistência à tração (min) MPa: 18

VANTAGENS:
Excelente resistência química
Excelentes propriedades elétricas 
Excelentes propriedades de flexão
Vedação de vários tipos de corrosividade
Isolamento elétrico usado sob vários tipos 
de freqüência
O revestimento de vedação devários tipos de 
meios de corrosividade, materiais anti-corrosivos, 
material de lubrificação.


