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DESCRIÇÃO:

A Fita de PTFE Expandido Multidirecional com adesivo, é feita 100% de PTFE expandido com resistencia multidirecional, Obtenha os benefícios 
de usar a vedação de PTFE sem ter que se preocupar com fluência ou fluxo a frio. A fita multidirecional é inigualável na confiabilidade da vedação 
e fornece um nível superior de alta temperatura e resistência à explosão. Como é construída com 100% de PTFE expandido e tem resistência 
multidirecional, ela é excelente para condições reais de flanges. É dimensionalmente estável, mas conformável, o que o torna uma solução de 
vedação confiável. Embora ofereça os benefícios padrão que são esperados da vedação da fita de PTFE convencional, a fita de PTFE 
Multidirecional elimina o fluxo a frio e o relaxamento de fluência, que é comumente associado a esse tipo de material. Pode comprimir em uma 
gaxeta extremamente dura e durável que faz uma vedação duradoura e apertada que está em conformidade com superfícies de vedação ásperas. 
Isso torna a aplicação ideal para vedar flanges de equipamentos e tubos de aço que transportam produtos químicos agressivos.

Feito de 100% PTFE expandido com resistência multidirecional
Densidade: 0,54 g / cm3
Quimicamente inerte
Dimensionalmente estável
Temperatura minima:    -450 °F / -268°C
Temperatura máxima:                   260°C
Curto tempo:                                 310ºC
Pressão máxima: 200 bar
PH: 0-14

Instala rapidamente em torno de conjuntos de eixos
Suporta uma ampla gama de produtos químicos
Reduz os custos de estoque, entrega e instalação
Não afetado por praticamente todos os produtos químicos comuns
Confiabilidade de vedação superior e maior vida útil da junta
Maior resistência ao fluxo frio e fluência

Formas de flange não-padrão ou complexas
Ideal para válvulas, hastes de torneira, eixos rotativos
Industria petroquímica, farmacêutica e alimentícia
Flanges do recipiente de vapor
Sistemas de água
Flanges da caixa da bomba ou do compressor
A maioria das flanges e juntas, mesmo com superfícies desgastadas ou irregulares

CARACTERÍSTICAS:

VANTAGENS:

UTILIZAÇÃO:
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