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O QUE É UMA
PLACA plastigraf?#1

São placas de grafite com uma altíssima puzera (maior que 
98%) que são expandidos através de processos químicos e 

térmicos e logo depois são calandrados para formar as 
Placas Plastigraf

As vezes são utilizadas na forma 
pura, mas, em geral, as juntas 
são cortadas em placas que tem 
reforço interno de lâmina metá-
lica (usualmente inox 316) 

A folha de grafite puro é muito frágil e 
difícil de manipular. O reforço metálico 
provê resistência mecânica para a placa. 
Isto facilita o manuseio, o corte da junta de 
acordo a especificações e aumenta consi-
deravelmente as pressões suportadas pela 
junta

LÂMINA METÁLICA

FOLHAS DE GRAFITE



TIPOS DE
APRESENTAÇÃO plastigraf#2

Placas com reforço em inox

Perfurado
liso
PLACAS sem reforço
em INOX

JUNTAS CORTADAS DE ACORDO 
COM AS NORMAS ASME E DIN

JUNTAS CORTADAS DE ACORDO COM AS 
especificações do cliente



por que usar as
JUNTAS plastigraf?#3

alta Resistência à Temperaturas
Até 450ºC em uso contínuo e até 900ºC 

em atmosfera redutora ou vapor

Use a sua junta por mais 
tempo

ALTA DURABILIDADE
Excelente propriedades de 
recuperação e selabilidade

ALTA CONFIABILIDADE

Pode-se padronizar o 
inventário

MENOR CUSTO DE MANUTENÇÃO

alta Resistência à Agentes Químicos
Consulte a tabela de compatibilidade



por que usar as
PLACAS plastigraf?#3

O materal da Plastigraf se adapta a
qualquer segmento da indústria:

Química

SIDERÚRGICAS Sucro-alcooleiras

PETROQUÍMICA

entre outros segmentos

REFINARIAS

petróLEO E GÁS



exemplos de
aplicações#4

Altas e Baixas Temperaturas

Processos em Meios Agressivos

Usos com Baixo Torque

Superfícies com Riscos ou Danos

Trocadores de Calor

Planta de Gás Natural Liquefeito

Planta de Gás Líquido de Petróleo

Tampas de Cilindros, Coletores ou
Múltiplo de Motores, Compressores

e outros Equipamentos

Plantas Nucleares

Tubulações de Vapor

Instalações à prova de Fogo de várias normas



características
técnicas das placas#5

ESPECIALMENTE APTAS PARA FLANGES DE
fase ressaltada e face plana

Amplo uso para selar �anges de equipamentos, bocas de
entradas e onde sejam requeridas juntas feitas

sem emendas até 1,5m de diâmetro externo

Temperatura de Operação de até 900°C em atmosferas neutras
ou redutoras, 650°C com vapor e 450°C em uso constante e geral

As variantes que usam Aço Inox de reforço suportam
pressões que vão de vácuo absoluto até 100bar

Índice de Compressibilidade típico de 25% a 40% 
e Recuperação de 15% a 17%

Faixa de PH: 0 - 14



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 


