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As juntas de expansão não-metálicas Support minimizam as perdas de carga e  energia, reduzindo os custos de 
projeto e de instalação. Funcionam como isoladores de vibração e compensadores em tubulações, suportando
trabalhos com gases quentes, alta temperatura e pressão de até + 0,4 bar. De modo geral, são confeccionadas
em tecido isolante, com acabamento externo em silicone. Veja abaixo os fatores que devem ser analisados
na especificação de uma junta de expansão não-metálica.

TEMPERATURA:

A correta especificação da temperatura de operação do sistema, bem como os seus “picos” máximos devem
ser levados em consideração na especificação do tecido que a junta será 
confeccionada. Temos uma ampla gama de tecidos para alta temperatura. 
Vide abaixo para especificar o tecido mais adequado a seu projeto:

*Tecido de amianto:     260°C
*Tecido de aramida:     280°C
*Tecido de cerâmica: 1.200°C 
*Tecido de vidro:         350°C

PRESSÃO INTERNA:

De modo geral, as juntas de expansão não-metálicas trabalham entre - 0,4 e + 0,4 bar. Porém, em casos 
especiais, utiliza-se tela de aço inox entre as camadas para potencializar a resistência mecânica de junta.

FLUÍDOS E INTEMPÉRIES:

Componentes abrasivos no fluxo tais como: poeira, materiais particulados,catalisadores, etc, precisam ser 
claramente identificados e quantificados, pois essa variável poderá afetar o desempenho da junta. O grande
“vilão” das juntas não-metálicas são os fluidos cáusticos, ácidos e o Enxofre, os quais atacam internamente 
o tecido da junta, reduzindo consideravelmente sua vida útil. Por conseguinte, nos casos em que haja presença
de gases corrosivos, aplica-se na parede interna da junta uma camada de película de PTFE, a qual irá proteger
a junta contra ataques químicos. Outra variável que deve ser considerada é a exposição da junta à ação de

para alta temperatura, a qual irá proteger a junta contra as ações do tempo.

TIPOS DE FOLE

 raios ultravioletas, chuva e intempéries. Nessa situação, a junta recebe uma camada emborrachada de silicone
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