Outros Produtos TEADIT®

Protetor
de Flange

em puro tecido ptfe

Protetor de Flange

Máxima segurança operacional, de fácil instalação e reutilização por longo tempo

Os Protetores de Flange Teadit® são
confeccionados em tecido e cordões
de puro PTFE, o que assegura sua
reutilização por longo período, já
que não sofre ataque químico, possuindo
fechamento com velcro, o que facilita e
torna ágil sua instalação e remoção. São
a alternativa de segurança e proteção
contra respingos, que eventualmente possam
ocorrer, provenientes da fuga em flanges
de tubulações que conduzem fluídos
quimicamente agressivos.
De fácil instalação, evitam temporariamente
os respingos do produto, por mais severo
que seja, retendo-o em seu interior, dando
ao operador tempo de providenciar a
intervenção no flange, de forma segura, sem
se expor a jorro ou borrifos do fluído.
D essa forma, funcionários e meio
ambiente ficam protegidos de acidentes
provocados por respingos ou jorros de fluídos
quimicamente agressivos. Consagrados pelas
maiores empresas químicas do mundo,
são fabricados dentro dos mais rigorosos
critérios de controle de qualidade e
segurança e estão disponíveis nos
tamanhos normativos de flanges de 1/2”
a 24”, podendo ainda, sob consulta, ser
fabricados em outras dimensões. 
Com certeza, sua melhor opção em termos
de proteção e segurança química!

Diâmetro Nominal

Código Teadit para
Flange Classe 150 PSI

Código Teadit para
Flange Classe 300 PSI

1/2”

BBD60050015

BBD60050030

3/4”

BBD60750015

BBD60750030

1”

BBD60100015

BBD60100030

1 1/4”

BBD60125015

BBD60125030

1 1/2”

BBD60150015

BBD60150030

2”

BBD60200015

BBD60200030

2 1/2”

BBD60250015

BBD60250030

3”

BBD60300015

BBD60300030

4”

BBD60400015

BBD60400030

6”

BBD60600015

BBD60600030

8”

BBD60800015

BBD60800030

10”

BBD61000015

BBD61000030

12”

BBD61200015

BBD61200030

14”

BBD61400015

BBD61400030

16”

BBD61600015

BBD61600030

18”

BBD61800015

BBD61800030

20”

BBD62000015

BBD62000030

24”

BBD62400015

BBD62400030

desenho esquemático

Os parâmetros de aplicação indicados neste CATÁLOGO são típicos. Para cada aplicação específica deverá ser realizado um estudo independente e uma avaliação de compatibilidade. Consulte-nos a respeito de recomendações para aplicações específicas. Um equívoco na seleção do produto mais adequado ou na sua aplicação pode resultar em danos materiais
e/ou em sérios riscos pessoais, sendo que a Teadit não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações constantes do presente folheto, nem por imprudência, negligência ou
imperícia na sua utilização, colocando seus técnicos à disposição dos consumidores para esclarecer dúvidas e fornecer orientações adequadas em relação e aplicações específicas.
Estas especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso, sendo que esta edição substitui todas as anteriores.
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