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Os parâmetros de aplicação indicados neste folheto são típicos. Para cada aplicação específica deverá ser realizado um estudo independente e uma avaliação de compa-
tibilidade. Consulte-nos a respeito de recomendações para aplicações específicas. Um equívoco na seleção do produto mais adequado ou na sua aplicação pode resul-
tar em danos materiais e/ou em sérios riscos pessoais, sendo que a Teadit não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações constantes do presente folheto, 
nem por imprudência, negligência ou imperícia na sua utilização, colocando seus técnicos à disposição dos consumidores para esclarecer dúvidas e fornecer orientações 
adequadas em relação e aplicações específicas. Estas especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso, sendo que esta edição substitui todas as anteriores.

QUIMGAX® 2020 Gaxeta de PTFE Expandido
Aditivado com Composto Especial

Material: 
O filamento utilizado na fabricação da gaxeta Teadit Quimgax® 2020 é um produto exclusivo da Teadit fabricado 
a partir do puro PTFE expandido envolvendo um composto especial que lhe confere excepcional dissipação térmica. 
Se diferencia dos demais filamentos de PTFE convencionais e dos filamentos com aditivos de “grafite branco”, 
superando a todos, devido à sua composição e processo inovador de fabricação, que confere a este material uma 
característica única de flexibilidade, aliada à elevada resistência química do PTFE.

Propriedades: 
Devido ao diferencial tecnológico de seu filamento que contém aditivo especial encapsulado pelo mais puro PTFE, e 
de sua forma construtiva apresenta incomparável característica de dissipação do calor, que normalmente é gerado 
pelo sistema de vedação. O resultado é sua excelente selabilidade, em especial quando comparada com as gaxetas 
de PTFE encontradas no mercado nacional e internacional. 

Aplicações / Benefícios: 
A gaxeta Teadit Quimgax® 2020 evidenciou-se como a solução ideal para aplicações em bombas, misturadores, 
agitadores e reatores nos segmentos de papel e celulose, alimentício, químico, farmacêutico e de açúcar e álcool, 
entre outros. Suas características especiais asseguram a selabilidade dos equipamentos rotativos por período de 
tempo muito superior às demais gaxetas de PTFE.

Não indicada para:
Metais alcalinos fundidos e compostos fluorados trabalhando  em temperaturas e pressões elevadas. 

Temperatura (0C) Pressão (bar)

Mínima -268 Rotativos 20

Máxima 280 Alternativos 30

pH 0 - 14 Velocidade (m/s) 20

Limites de Serviço

Bitola mm 9,5 11,1 12,7 14,3 15,9 19,1 22,2 25,4
pol 3/ 8 7/16 1/ 2 9/16 5/8 3/ 4 7/ 8 1

Embalagem  (±10%) 2 Kg 5 Kg

Padrão de Embalagem

Condições de Fornecimento:
As gaxetas são fornecidas em carretéis envoltos por plástico encolhível transparente com logomarca Teadit, 
conforme padrão de embalagem acima.  Outras dimensões sob consulta.
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