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O QUE É o
plastiflon?#1

O Plastiflon é uma placa ou fita de PTFE expandido, mais 
conhecido apenas como ePTFE. O ePTFE foi desenvolvido 
para resolver o grave problema do PTFE puro que é a sua 

“falta de memória”, ou seja, a falta de “recuperação” 
depois do aperto ou re-aperto perante dilatações ou contra-
ções por efeitos térmicos, vibrações, riscos ou defeitos nos 
flanges, perda de alinhamento das superfícies a serem ve-

dadas, entre outros fatores

Consiste em placas ou fitas de PTFE 
puro que são sometidas à estiramentos 
rápidos sob temperatura. Isto forma 
uma “espuminha” de PTFE que se 
adapta muito melhor às condições de 
operação

FITAS OU PLACAS



JUNTAS CORTADAS DE ACORDO 
COM AS NORMAS ASME E DIN

JUNTAS CORTADAS DE ACORDO COM AS 
especificações do cliente

O Plastiflon é encontrado em:

TIPOS DE 
PLASTIFLON#2

Placas:
EXPANDIDO
MODIFICADO:

SÍLICA
BARITA
MICROESFERAS DE VIDRO

FITAS COM ADESIVO



por que usar as fitas
OU PLACAS PLASTIFLON#3

Múltiplas funções JUNTA UNIVERSAL aplicável em qualquer
tipo de flange

suporta praticamente 
todos os produtos químicos

altas e baixas 
temperaturas

APTO PARA QUALQUER
TIPO DE INDÚSTRIA

ALTA CONFORMABILIDADE
(SE AJUSTA A SUPERFÍCIES IRREGULARES)

múltiplas soluções
para você

Aprovado para uso em
Indústrias Farmacêuticas
e indústrias alimentícias



O Plastiflon Modificado limita o escoamento comparado 
ao PTFE Puro e atende a diversas necessidades de resis-

tência química. O PTFE Puro é modificado através da 
adição de microesferas de vidro, barita ou sílica

plastiflon
modificado#4

Plastiflon com
Microesfera

de Vidro

Possui alta compressibilidade, especialmente
em flanges frágeis ou revestidos. Esse tipo de Plastiflon 
é uma alternativa para as juntas envelopes e só não é 
recomendado para álcacis fortes que possam atacar o 
vidro

Plastiflon
com BARITA

O Plastiflon com Barita é especialmente recomendado 
para agentes cáusticos fortes. Muito utilizado em indus-
trias farmacêuticas e na indústria alimentícia

Plastiflon
com sílica

Devido a adição de sílica, é uma excelente solução para 
ácidos fortes



O Plastiflon Fita Autoadesiva é fabricado com 100% 
de PTFE Expandido puro e possui diversos benefícios:

E o Plastiflon Fita Autoadesiva também possui algu-
mas propriedades:

Plastiflon Fita Autoadesiva 

PLASTIFLON FITA
AUTOADESIVA#5

Temperaturas de -250ºC à 265ºC contínuo (máximo 310ºC)

Pressões desde o Vácuo Absoluto até 60bar e 100bar máximo 
em aplicações específicas

pH de 0-14 exceto em álcalis fundidos e flúor elementar

Estocagem ilimitado

Compresibilidade 55% e Recuperabilidade 16%

*Verificar condições no catálogo ou ficha técnica e corrigir (se necessário)

*

Menor tempo de Instalação

Melhor fixação por ser Autoadesiva

Se adapta as irregularidades dos flanges

Possui alta compressibilidade e recuperabilidade 

Sela com baixo torque 

Poupa o desperdício e o tempo de corta das juntas

Otimiza inventários



Placas de ePTFE Puro, sem pigmentos, tintas ou adesivos 
que se adaptam muito bem aos mais diversos tipos de 
flanges compensando irregularidades e baixo stress ou 
torque de aperto. São compatíveis com a maioria dos

produtos químicos

, sem pigmentos, tintas ou adesivos 

PLACAS E JUNTAS
CORTADAS#6

Excelente selabilidade

Excelente flexibilidade

Fácil de cortar e instalar

Alta compressibilidade (55%) e Recuperabilidade (16%)

Baixo torque requerido para obter bom selamento

Não contamina e nem é tóxico

Vantagens

Temperaturas de -240ºC à 265ºC (Contínuo ao máximo 310ºC)

Pressões desde o Vácuo Absoluto até 100bar dependendo da 
instalação

pH de 0-14 exceto em álcalis fundidos e flúor elementar

Estocagem ilimitado

PROPRIEDADES



Para cada aplicação específica deverá ser realizada 
uma avaliação prévia para observar a compatibilidade 
dos materiais e o tipo de instalação. Caso haja algum 
equívoco na escolha dos produtos ou em suas aplica-
ções, há um sério risco de acidentes, causando danos 

materiais e pessoais! 

Nós da Plastiveda não nos responsabilizamos pelo 
uso incorreto das informações contidas neste 

e-book e colocamos nossos profissionais à disposi-
ção para sanar quaisquer dúvidas que possam 

surgir!

Para saber mais sobre as recomendações em aplica-
ções específicas, consulte a Plastiveda!

Estas especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio 
aviso, sendo que esta edição substitui todas as anteriores

ATENÇÃO
ATENÇÃO



Há mais de duas décadas, mantemos a tradição de inovar e trazer qua-
lidade para o mercado de vedações industriais. Somos especialistas em 
desenvolver soluções customizadas e nos dedicamos à criação de pro-

dutos eficientes, confiáveis, modernos e com excelente qualidade.

Nossa equipe é altamente capacitada e constantemente treinada para 
aprimorar os processos e novas técnicas de produção, buscando apre-

sentar sempre o melhor aos nossos clientes.

O suporte técnico oferecido, a agilidade da entrega e o excelente aten-
dimento são os atributos que nos definem.

Entre em contato conosco e faça seu pedido ou agende uma visita dos 
nossos técnicos

E-mail: vendas@plastiveda.com.br
24hs (19) 99496-3332

Tel: (19) 3272-4789

Rua Manoel Francisco Mendes, 507
Jardim do Trevo, Campinas - SP

CEP: 13030-110 


