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PAPELÃO HIDRÁULICO
MATERIAIS PARA VEDAÇÃO DE FLUIDOS

A linha de papelões hidráulicos KLINGERSIL® oferece 
uma ampla gama de soluções em vedação industrial e 
automotiva, que atendem tanto aplicações de baixa 
criticidade, como condições operacionais de até 
400°C. Esta linha de solução também se aplica a 
operações com fluidos ácidos ou alcalinos, 
gases com exigência de alta selabilidade, 
conexões sujeitas a vibrações, conexões com 
baixa capacidade de compressão superficial, 
entre outras exigências de aplicação, de acordo 
com os limites de cada modelo.
A linha KLINGERSIL® além ser fácil de cortar, 
manusear e instalar, conta ainda com o KLINGER 
Expert®, um software que auxilia na seleção da melhor 
solução de vedação e também do conjunto de fixação 
adequado.

C-4201

Material de vedação com fibra de aramida e borracha NBR.

Área de aplicação: 

Composição: 

Indicado para aplicações em óleo, solvente, água, vapor com baixa temperatura e outros 
produtos químicos em geral.

Indicado para aplicações gerais com temperaturas e pressões moderadas.

Indicado para aplicações gerais não severas.

Composição: 

Área de aplicação: 
Adequado para líquidos e gases com baixas pressões e temperaturas. Boa resistência 
química a água e óleo.

C-4243

Material de vedação a base de fibras orgânicas e borracha NBR.

Indicado para aplicações gerais não severas, requer menor carga compressiva para 
vedação em relação aos outros modelos de papelão hidráulico.

Material de vedação com fibra de aramida e borracha NBR.

Área de aplicação: 
Material específico para aplicações com baixa compressão superficial. Adequado para 
meios líquidos e gases como óleos, solventes, hidrocarbonetos e gases refrigerantes.

C-4265

Composição: 
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Indicado para aplicação em óleo, solvente, água, vapor com baixa temperatura e outros 
produtos químicos em geral.

C-4324
Material com ampla faixa de aplicações industriais.

Composição: 
Material de vedação com fibras sintéticas e borracha NBR.

Área de aplicação: 

C-4400
Material de alta selabilidade recomendado para uso em gases, requer menor carga 
compressiva para vedação em relação aos outros modelos de papelão hidráulico.

Composição: 
Material de vedação com fibras de aramida e borracha NBR.

Resistente a óleo, água, vapor, gases, soluções salinas, combustíveis, álcoois, ácidos 
orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos e lubrificantes e fluidos de refrigeração.

Área de aplicação: 

C-4401
Material para aplicações gerais com temperaturas e pressões moderadas.

Composição: 

Bom desempenho com óleos, água, soluções salinas, combustíveis e álcoois, 
lubrificantes e solventes, hidrocarbonetos em geral.

Área de aplicação: 

Material de vedação com fibra de aramida e borracha NBR.

C-4430
Material com alto desempenho em elevadas pressões e temperaturas. 

Composição: 
Material de vedação com fibra de vidro e borracha NBR.

Área de aplicação: 
Indicado para utilização em água, vapor, óleos, hidrocarbonetos, solventes e gases.

Material com alto desempenho, projetado para ser utilizado na indústria química.

Composição: 
Material de vedação com fibra de carbono e borracha NBR.

Área de aplicação: 
Desempenho comprovado em fluidos alcalinos em indústrias químicas e papel e celulose. 
Adequado para uso em agentes alcalinos com elevadas pressões e temperaturas.

C-4500
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Material para temperaturas e pressões elevadas.

Composição: 

C-4553

Material para vedação com fibras de carbono, fibras sintéticas e borracha NBR.

Desenvolvido para aplicação em agentes alcalinos, vapor e outras aplicações gerais.
Área de aplicação: 

Material com ótimo desempenho para utilização em meios ácidos, sendo uma alternativa 
para vedações em PTFE.

C-8200

Material de vedação com fibra de vidro e borracha Hypalon.
Composição: 

Área de aplicação: 
Resistente a uma ampla variedade de fluidos ácidos.

Área de aplicação: 

Material de vedação com tela metálica, fibra de aramida, grafite e NBR.

Material com reforço de malha metálica com comprovado sucesso em aplicações que 
requerem alta resistência mecânica e temperaturas e pressões elevadas.

Composição: 

Ideal para aplicações em vapor, óleo térmico, gases de escape e outras aplicações 
especiais.

K-1000S

Alta resistência a compressão superficial e baixa fragilidade.

Composição: 

TOP-GRAPH 2000

Material de vedação para aplicações especiais. Adequado para líquidos e gases com 
baixas pressões e temperaturas. Boa resistência química a água e óleo.

Área de aplicação: 

Material de vedação com fibras de aramida, grafite e borracha NBR.

Adequado para fluidos com baixas pressões e temperaturas. Boa resistência química a 
ar, água e óleo.

Adequado para utilização em condições não agressivas, pressão e temperaturas baixas a 
moderadas.

Composição: 
Material de vedação com fibras orgânicas e borracha NBR.

Área de aplicação: 

PHMR



LÂMINAS DE PTFE
MATERIAIS PARA VEDAÇÃO DE FLUIDOS

Indústrias químicas em geral, meios alcalinos ou ácidos, aplicações com 
pico de temperatura até 315 ºC. Indicado para equipamentos com 
dificuldade de vedação devido a severos danos na face do flange.

GR GORE
Material de vedação para temperaturas elevadas. Compatível com 
todos os produtos químicos (exceto flúor e metais alcalinos fundidos). 

100% PTFE Expandido, com resistência mecânica multidirecional.

Área de aplicação: 

Composição: 

Área de aplicação: 

PRODURA GORE

Quimicamente inerte e produzida a partir de PTFE virgem 100% 
expandido.

Indústrias químicas em geral, meios neutros, alcalinos ou ácidos para 
aplicações com pico de temperatura até 315º C.

Material de vedação compatível com todos os produtos químicos 
(exceto flúor e metais alcalinos fundidos), apresenta excelente custo x  
benefício para aplicações em produtos agressivos.

Composição: 

Composição: 

Área de aplicação: 

A junta UPG é fabricada com a mais alta tecnologia em PTFE expandido 
multidirecional, o que garante selabilidade mesmo com baixa com-
pressão superficial e resistência a praticamente todos tipos de fluidos. 

JUNTA UPG GORE

100% PTFE Expandido, com resistência mecânica multidirecional.

Indicado para vedação em flanges frágeis como FRP – Plástico 
reforçado fibra de vidro, flanges vitrificados ou flanges em aço 
convencionais. 

PTFE EXPANDIDO



TOP-CHEM 2000
Resistência em aplicações fortemente ácidas e alcalinas, bem como ao vapor e oxigênio.

Área de aplicação: 
Adequado para uma vasta gama de aplicações na indústria química e petroquímica e  
indústria de transporte de produtos químicos.

Composição: 
PTFE com carboneto de silício.

Junta de PTFE com microesferas de vidro.

Excelente resistência química em aplicações fortemente ácidas e alcalinas, com boas 
propriedades em temperaturas e cargas médias.

Combina alto nível de retenção de torque e resistência química. 

Área de aplicação: 

TOP-CHEM 2003

Composição: 

Material recomendado em aplicações de ácidos fortes.
TOP-CHEM 2005

Composição: 

Área de aplicação: 

PTFE com cargas inorgânicas.

Adequado para uma ampla gama de aplicações na indústria química. Alternativa 
econômica no uso de juntas de PTFE com carga.

Material de vedação livre de pigmentos, adequado para uma ampla gama de aplicações 
na indústria química. Indicado para indústria alimentícia e farmacêutica.

TOP-CHEM 2006

Composição: 

Material otimizado para condições alcalinas e também adequado para uma ampla gama 
de aplicações na química indústria.

Área de aplicação: 

PTFE com sulfato de bário.

LÂMINAS DE PTFE
MATERIAIS PARA VEDAÇÃO DE FLUIDOS

PTFE MODIFICADO



Indústrias químicas em geral, meios alcalinos ou ácidos, 
aplicações com pico de temperatura até 315º C. Indicado 
para equipamentos como reatores e trocadores de calor. 

FITA AUTOADESIVA S-500 GORE

Composição: PTFE expandido, multidirecional com alta 
resistência mecânica.

Fita autoadesiva que se adapta a qualquer formato e cria 
uma vedação firme e duradoura. 

Área de aplicação: 

Composição: PTFE expandido.

Fita autoadesiva com excelente capacidade de conforma-
ção. Ideal para vedação de flanges grandes, com desenho 
complexo ou danificados.

JOINT SEALANT GORE

Meios neutros, alcalinos ou ácidos para aplicações com 
pico de temperatura até 315º C. Não indicado para utiliza-
ção em processos de fabricação, processamento ou 
embalagem de alimentos, fármacos ou cosméticos.

Área de aplicação: 

Composição: 

PSM
Material com inserção de chapa expandida, provendo excelente vedação com alta 
resistência mecânica em temperaturas e pressões elevadas.

Composto por grafite com elevado grau de pureza e chapa metálica expandida.

Área de aplicação: 
Material de vedação de alta qualidade, utilizado em uma grande faixa de aplicações 
industriais incluindo vapor, água quente, óleo térmico, hidrocarbonetos.

SLS

Área de aplicação: 

Material com inserção de chapa metálica lisa, proporcionando fácil manuseio e excelente 
vedação. Possui com alta resistência mecânica em temperaturas e pressões elevadas.

Material de vedação de alta qualidade, utilizado em uma grande faixa de aplicações 
industriais incluindo vapor, água quente, óleo térmico, hidrocarbonetos.

Composição: 
Composto por grafite com elevado grau de pureza e chapa metálica lisa.

LÂMINAS DE PTFE
MATERIAIS PARA VEDAÇÃO DE FLUIDOS

FITAS E CORDÕES

LAMINADOS DE GRAFITE
MATERIAIS PARA VEDAÇÃO DE FLUIDOS



Seguindo a vocação do Grupo KLINGER, a KLINGER Brazil foi fundada em 1968 com o objetivo de contribuir com a segurança dos 
processos industriais no país, oferecendo sistemas de vedação, controle e monitoramento de fluidos.
Hoje a KLINGER Brazil conta com uma fábrica de vedação e uma de controle de fluidos para atender a demanda nacional e 
exportações para todo o mundo.
Além disso, a KLINGER Brazil é distribuidora exclusiva da linha de vedações industriais da W.L Gore, soluções em PTFE expandido e 
da Armstrong International, soluções para sistemas de vapor e aquecimento de água. Parcerias que complementam a excelência de 
nossos produtos.

GRUPO KLINGER

Há mais de 50 anos contribuindo com a segurança dos processos industriais no país.

Pioneira em tecnologia de vedação

Trabalhar pela segurança dos processos industriais em todo o planeta é a vocação das empresas do grupo KLINGER, uma das 
maiores especialistas mundiais em sistemas de vedação, controle e monitoramento de fluidos.

KLINGER BRAZIL

A empresa familiar, fundada em 1886, hoje se apresenta como um grupo de empresas independentes, mas globalmente alinhadas. 
Presente em mais de 60 países, o grupo possui 18 fábricas em e exporta para 80 países em todo o mundo.

OUTRAS  SOLUÇÕES

JUNTAS 
SEMIMETÁLICAS

JUNTAS
METÁLICAS GAXETAS

PROTETORES
DE FLANGE

Com um custo reduzido, a única peça de desgaste é sua lâmina de 
corte, de fácil reposição. O equipamento permite ainda adaptação de 
polia e motor, facilitando e aumentando consideravelmente sua 
capacidade de produção.

É de vida útil muito longa devido ao sistema de constituição robusta e 
simples.

Com KLINGUETTE é possível fabricar juntas de 80 mm até 1.250 mm de diâmetro, 
em espessuras de até 9mm e pode ser utilizado para cortes de papelão hidráulico, 

feltros, cortiças, borrachas e outros materiais. 
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