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DESCRIÇÃO:

Usando uma rocha basáltica vulcânica natural como matéria-prima, a fibra de basalt é produzida derretendo a rocha vulcânica em um forno a 
1450-1500 graus C. O material fundido é então forçado através de buchas de cadinho de platina / ródio para criar fibras (mecha). Essa tecnologia, 
chamada de fiação contínua, resulta em fibras contínuas. A partir daí, as fibras contínuas da mecha de basalt podem ser feitas em muitos 
produtos diferentes. O fio de Basalt usa uma mecha com diâmetro de de filamento de 7um e 9um, em seguida é torcido em 60-100 por metro.
Normalmente, a direção de torção é Z ou S. Este fio pode ser usado para produzir tecido de Basalt. As fibras de basalto possuem uma ampla gama
de áreas de aplicação devido às suas características superiores; excelente isolamento térmico, elétrico e acústico. As fibras de basalt são 
capazes de superar e, portanto, substituir o vidro E, o vidro R e o vidro S em quase todas as aplicações. Isso se deve ao fato de que as fibras 
de basalto têm valores de isolamento térmico muito maiores (até três vezes maiores). Além disso, o diâmetro da fibra de basalt pode ser 
controlado, garantindo que nenhuma fibra ultrafina prejudicial seja produzida.  

Feito de 100% de fibra de basalt
Resistência a altas temperaturas de 650 à 980 ℃
Excelente resistência à tração e módulo
Tensão uniforme, bom recolhimento
Boas propriedades de isolamento elétrico e mecânico
Força mecânica superior
Estabilidade química superior

Tecelagem de tecido para alta temperatura, 
diferentes espessuras de tecidos de tecnologia industrial
Linha de costura, cordão, fio volumoso
Mangas trançadas, fitas e todos os tipos de materiais de vedação
Tampas e luvas de isolamento térmico
Setor automotivo
Indústria química e de processamento de óleo

CARACTERÍSTICAS:

UTILIZAÇÃO:
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