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Todos os produtos são desenvolvidos confortme a necessidade e formato desejado pelo cliente, 
obedecendo as especí�cações para que o objetivo de cada projeto seja concluído com sucesso.



NOSSOS PRODUTOS

FILTROS E VEDAÇÕES INDUSTRIAISFILTROS E VEDAÇÕES INDUSTRIAIS

LENÇÓIS 
PLÁSTICOS TÉCNICOS 
TARUGOS E PLACAS PEÇAS USINADAS RASPADORES

VEDAÇÕES GAXETAS
PAPELÃO 

HIDRÁULICO

Utilizadas geralmente 
em blocos de motores, 
junções e dutos, tem 
como função impedir 
vazamento entre suas 
emendas

Desenvolvidas para a 
vedação de água 
quente e fria, ar e vapor 
em bombas 
alternativas, hastes de 
válvulas, juntas e 
acumuladores.

Os papelões hidráulicos 
são indicados para 
fabricação de juntas de 
vedação nos mais 
variados segmentos 
industriais, utilizadas 
em �anges de 
tubulação ou de 
equipamentos. 

Acessórios utilizados 
para manutenção 
mecânica, 
adequando-se a  
vedações, guarnições, 
divisórias e isoladores, 
arruelas, calços de 
apoio, revestimento de 
bancadas e cortinas, 
amortecedores de 
vibração, batentes, 
coxins, proteção de 
revestimentos, entre 
outros. 

Fabricação de peças 
em torneamento, 
fresamento, 
aplainamento, furação, 
mandrilamento, 
serramento, 
brochamento e 
roscamento, entre 
outros

 Instalados nas 
con�gurações de 
vedação de cilindros 
hidráulicos para limpar 
poeira, partículas 
externas e umidade da 
haste à medida em que 
esta é recolhida. 

- Lençol de borracha
- Lençol de borracha atóxico
- Plásticos de engenharia
- Mangueiras
- Retentores
- Juntas em te�on
- Anéis atóxico
- Anel V’ring
- Anel O’ring
- Feltro
- Anel de vedação sms
- Correias

- Arruelas e retentores 
- Papelão hidráulico Teadit e Klinger
- Juntas nbr
- Artefatos de borracha
- Juntas metálicas
- Papelão hidráulico c gra�te
- Juntas para �ange (Ansi B.16,5 / 16,21 e Asme)
- Gaxetas
- Vedações
- Juntas de expansão
- Tecidos e Fitas
- Hastes em �bra de vidro
- Corte a laser inox, aço carbono e alumínio
- Corte em jato de água todos 
materias iguais a descrições

JUNTAS ESTAMPADAS
DIVERSOS MATERIAIS

                      
- Papelão Hidráulico
- Velumóide
- Borrachas (NBR,SBR, Viton, Neoprene, Silicone, 
e outros) com e sem lona.
- Ptfe ( Te�on) com ou sem carga
- Plásticos de engenharia ( Nylon, Pead, e outros)
- Kits de Vedações para Centrífugas ( Westfalia, 
De laval, Malza, importadas e outros)
- Feltro
- Arruelas estampadas em cobre, alumínio, aço 
carbono, inox, chumbo, e outros
- Discos para diafragmas em inox e bronze 
fósforoso
- Gra�ex 
- Kraft
- Papelão couro e ondulado


