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CLASSE DE ALTURA 
MAXIMA

**
VISCOSIDADE

**** 
COR ºC

EM MIN

Produto flexível. Excelente resistência à 
vibração. Desmontagem fácil.

Para juntas. Uso universal.

Alta temperatura, elás�co. Resistente a combus�veis e óleo 
quente. Altas cargas dinâmicas. Aplicações de altas prestações

Alta viscosidade para juntas rígidas com grandes tolerâncias de 
montagem. Alta temperatura. 

28-10

58-14

58-31

59-10

JUNTAS LIQUIDAS
Para vedar e travar uniões roscadas para gás, ar comprimido, óleo, hidrocarbonetos, oxigénio e vários produtos 
químicos. Subs�tuem o linho, fita de PTFE e outros. São resistentes ao calor e às vibrações. 
Disponíveis em diferentes graus de resistência à desmontagem. 
Homologado e controlado de acordo com diversas normas internacionais. 

JUNTAS LIQUIDAS PARA BORRACHA E PLÁSTICO
A alterna�va aos produtos anaeróbicos para flanges de vedação com grande folga e / ou materiais não metálicos. O�miza o funcionamento de placas sólidas.
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TEMPO DE CURA ALONGAMENTO 

%

RESISTÊNCIA À 
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TEMPERATURA

°C EM MIN Ø 2 mm

Silicone inodoro. Resistente a óleos.

Silicone para aplicações de alta temperatura.

MS polímero inodoro, resistente aos raios UV, pode ser pintado. 
Veda e cola diferentes �pos de materiais.

Vedante plás�co sem solventes e sem cura para juntas planas e 
roscadas.

Junta elastomérica em base solvente.

59-20

59-30

59-40
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PASTOSA

PASTOSA

02 - 4450 - 65024 h10GR ISMT14-22

**** F = Fluorescente: Quando exposto a luz UV
 a sópA .seõçarbiv uo otnemahlasic omoc ,acinâcem açrof amu uo rolac ed edaditnauq adanimreted amu somacilpa ehl euq adidem à rezafeuqil es leg mu ed edadicapac :aiportoxiT

cessação do calor ou da força aplicada, esse mesmo gel, então liquefeito, possui a capacidade de voltar ao seu corpo original.

* CLASSE DE FIXAÇÃO
1 = RESISTÊNCIA BAIXA - DESMONTAGEM FÁCIL
2 = RESISTÊNCIA MÉDIA- DESMONTAGEM POSSIVEL 
3 = RESISTÊNCIA ALTA – MONTAGEM PERMANENTE

** VISCOSIDADE BROOKFIELD
HT = ALTA TIXOTROPÍA 
MT = MEDIA TIXOTROPÍA 
LT = BAIXA TIXOTROPÍA

*** KIT DE DESMONTAGEM
TORNILLO M10 x 20 Zinc –  8.8 
PORCA= 0,8 d
Norma ISO 10964

TRANSPARENTE

TRANSPARENTE

VERMELHO/F

VERMELHO/F

LARANJA/F




