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O tecido de High sílica é conhecido por sua resistência a temperaturas extremamente alta e estabilidade química. É amplamente utilizado 
como material de isolamento térmico de alta temperatura. O tecido é completamente à prova de fogo e tem conteúdo 
(SiO2) (mínimo de 96%).  tem uma alta estabilidade, excelentes propriedades de isolamento em condições de alta temperatura e alta 
umidade e boas propriedades de adesão com adesivo de alta temperatura. nenhum dano para o corpo humano, pode substituir a fibra 
cerâmica e fibras de amianto.
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PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

Isolamento de alta temperatura
Vedação de alta temperatura
Indústria automobilística
Construção Naval
Indústria de Máquinas
Refinaria
Metalurgia

DESCRIÇÃO:

CARACTERÍSTICAS

Composição: Silica de alta temperatura com fios de fibra de vidro reforçado 
com resina fenolica
Temperatura máxima:           1700°C
Temperatura continua:          1000°C
Força na ruptura (N / (25 × 100mm)): Dobra: 620 / Trama: 500
Perda na ignição é inferior a 3%
Num de fios em urdume: 19,4 por cm
Num de fios em trama: 14,4 por cm
Resistência a tração urdume: ≥4150N / 2,5 cm
Resistência a tração trama: ≥4080N / 2.5cm
Encolhimento(%):  ≤5
SiO2 (%): > 97,8
LOI (%): <3,0
Cor: branco

VANTAGENS:

Excelente isolamento térmico
Alta resistência ao choque térmico 
Excelente isolamento elétrico
Inerte a maioria dos reagentes químicos
Baixa condutividade térmica
Baixo encolhimento térmico
Resistência à umidade
Resistência à radiação solar e sísmica
Boa resistência ao desgaste e propriedades 
de isolamento


