
Reinventing how cork engages the world.

REINVENTAR 
A TECNOLOGIA PARA 
APLICAÇÕES DE VEDAÇÃO

SOLUÇÕES DE VEDAÇÃO PARA GÁS NATURAL E GPL



A VEDAÇÃO 
DE QUALIDADE 
PARA APARELHOS 
A GÁS E GPL

As juntas de cortiça 
e borracha foram 
desenvolvidas para serem 
aplicadas em motores, 
graças à sua capacidade de 
se adaptarem perfeitamente 
ao material a vedar.

REINVENTAR A 
SUSTENTABILIDADE 
PARA O FUTURO

A Amorim Cork Composites tem muitos anos 
de experiência no fornecimento de soluções de 
vedação para inúmeras indústrias, prestando 
apoio na área da engenharia durante  
o desenvolvimento do produto e oferecendo  
uma vantagem global no que toca à conceção  
de sistemas de vedação, o que nos permite 
oferecer soluções de vedação otimizadas  
e completas aos nossos clientes.

Os produtos Techseal são concebidos para 
suportar as exigências dos aparelhos, 
válvulas, dispositivos e instalações a Gás 
Natural e GPL, oferecendo simultaneamente 
aos nossos clientes opções de fabrico que 
garantem um componente ou produto
final de confiança.



Gama de Produtos

Adequado  Em Conformidade

(1) Certificação UL Nº JMST2.MH2117
(2) Certificado DVGW Nº GN-5121BQ0521
(a) Materiais em cortiça/borracha para juntas de vedação utilizadas em aparelhos a gás, válvulas, dispositivos e instalações de gás.
(b) Juntas e Vedações - os requisitos abrangem os procedimentos de ensaio e critérios de desempenho para a avaliação de juntas e materiais vedantes não-metálicos para
     produtos finais específicos. 
(c) Materiais em borracha/cortiça e borracha/fibras sintéticas para utilização em válvulas de gás, aparelhos a gás e tubagens de gás.
(d) Autoridade japonesa para a inspeção de aparelhos a gás. 
(e) Aparelhos Domésticos a Gás para Confeção de Alimentos, Durabilidade dos Materiais de Vedação.

CERTIFiCAÇÕES E APROVAÇÕES

NP4464 (a)

UI157 (b)   

DIN 3535 part 5 (c)   

JIA C001 (d)

EN 30.1.1, part 6.1.1.2 (e)

TS1028 TS1302 TS5500 TS7090

REQUISITOS ESSENCIAIS

Gás Natural 

Gás de Petóleo Liquefeito

Resistência a Alta Temperatura (°C) 125 125 90 110

Alta Capacidade de Carga

Baixa Capacidade de Carga

(2)

(1)

• Tolerância a condições de acabamento de superfície extremas, tais 
    como "AS CAST" (no estado bruto de moldagem);
• Adaptável a flanges com valores mais elevados de 
   desnivelamento, tais como tampas de plástico e aço prensado.
• Menor torção de aperto possível.
• Menos parafusos no sistema.
• Parafusos menores ou de grau inferior.
• Permite incluir componentes com massa menor e maior
   capacidade de deformação.
• Boa compatibilidade química com gases em combustão.
• Baixa permeabilidade a gases.
• Fluxo lateral muito baixo, aumentando a resistência 
   ao esmagamento.
• Fabrico fácil.

Caraterísticas e vantagens

As juntas de cortiça e borracha foram desenvolvidas para serem aplicadas em 
motores, devido à sua capacidade de se adaptarem perfeitamente ao material a vedar.

Para as condições de serviço recomendadas em termos de carga média das juntas e temperatura 
de funcionamento contínua, consulte as nossas Fichas Técnicas de Materiais.

Utilize o software de vedação "Q-Tool", disponível na nossa página web, para realizar um cálculo rápido e abrangente do seu 
sistema de juntas ou entre em contacto connosco para obter ajuda adicional relativamente à seleção da melhor solução em 
termos de materiais para as suas necessidades de vedação.

Os dados fornecidos nesta brochura representam valores típicos. Estas informações não se destinam a ser utilizadas como uma especificação definida pelo comprador e não implicam a aptidão para utilização 
numa aplicação específica. O não cumprimento da seleção do produto de vedação adequado pode resultar em danos no produto ou ferimentos pessoais. Contacte a Amorim Cork Composites para questões 
relacionadas com as recomendações para aplicações específicas. A Amorim Cork Composites exime-se de toda e qualquer garantia, incluindo quaisquer garantias ou comercialização ou de adequação 
implícitas para um determinado fim. A Amorim Cork Composites isenta-se de qualquer responsabilidade em relação a quaisquer danos indiretos, especiais, acidentais, consequentes ou punitivos que resultem 
da utilização das informações mencionadas nesta brochura, de qualquer das suas fichas de especificações do material, dos seus produtos ou qualquer futura utilização ou reutilização dos mesmos por qualquer 
pessoa ou entidade.

Manómetros
Reguladores de 
Pressão Valores  
de Controlo
...
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