
Os conjuntos TEADIT® SF combinam 
materiais exclusivos de alta performance 
para atender as mais variadas condições 
de serviços e são os mais indicados para 
a vedação de sopradores de fuligem.

• CONFIABILIDADE 
• SELABILIDADE 
• DURABILIDADE
• RESISTÊNCIA MECÂNICA
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Os Conjuntos de vedação 
TEADIT® SF são indicados 
para sopradores de fuligem 
(ramonadores) fixos, retratéis 
e válvulas poppet instalados 
em caldeiras aquatubulares de 
indústrias de Papel e Celulose, 
Açúcar e Álcool, Petroquímicas, 
Terméletricas, entre outras.
 O conjunto de vedação TEADIT® 
SF combina materiais exclusivos 
de alta performance para atender 
as mais exigentes condições de 
operação.
Podem ser fabricados com 
anéis de gaxeta ou através de 
uma combinação entre anéis de 
gaxeta e anéis de grafite flexível.  
A melhor configuração é definida 
com base nas características do 
soprador de fuligem visando 
sempre a relação custo x 
benefício mais favorável.

A especificação dos conjuntos TEADIT® SF envolve um estudo detalhado das condições de serviço 
onde são analisados os seguintes fatores:

Tipo do equipamento (fixo, 
retrátil, válvula poppet)

Estado geral do equipamento 
e da caixa de gaxetas

Temperatura e pressão 
máxima de operação

Tipo de vapor e presença 
de condensado

Histórico de intervenções / 
vazamentos

Após este estudo, a Engenharia de Aplicação da Teadit identifica o conjunto de vedação ideal customizado 
para as necessidades do usuário.

As gaxetas utilizadas nos conjuntos TEADIT® SF foram especialmente projetadas para esta aplicação 
e recebem impregnação especial para reduzir o desgaste na superfície da lança.
Na operação, os conjuntos TEADIT® SF se destacam por sua excelente robustez mecânica, estabilidade 
dimensional, resistência química, baixo coeficiente de atrito e elevada dissipação térmica.
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A linha TEADIT® SF possui várias alternativas de arranjo dos 
conjuntos, permitindo escolher a opção mais adequada para 

atender as necessidades da aplicação

O conjunto de vedação TEADIT® 870SF é fabricado 
somente com anéis de gaxeta com impregnação especial, 
o que aumenta consideravelmente a resistência mecânica. 
Este conjunto é indicado para condições mais severas e 
aplicações com elevada presença de condensado.

Os anéis são fornecidos com um corte a 45°.

O conjunto de vedação TEADIT® 880SF é fabricado com 
anéis de grafite flexível no centro e anéis de gaxeta com 
impregnação especial nas extremidades com a função 
anti-extrusão proporcionando um bom custo x benefício.

Os anéis são fornecidos com um corte a 45° e para 
aplicações em cartucho, os anéis de grafite podem ser 
fornecidos inteiriços.

O conjunto de vedação TEADIT® 890SF é fabricado através 
de uma combinação intercalada entre anéis de grafite 
flexivel e anéis de gaxeta com impregnação especial.

A configuração do conjunto possui anéis de gaxeta 
nas extremidades que, além de auxiliar na vedação, 
também possuem a função anti-extrusão, aumentando a 
performance do conjunto. 

Os anéis são fornecidos com um corte a 45° e para 
aplicações em cartucho, os anéis de grafite podem ser 
fornecidos inteiriços.

EMBALAGEM

O conjunto de vedação TEADIT® SF é fornecido em embalagens cilíndricas individuais com logomarca 
TEADIT® e código QR (onde é possível acessar informações adicionais sobre o produto). 

Temperatura Máxima (oC) 450
Pressão Máxima (bar) 100

CONDIÇÕES DE USO

TEADIT® 870SF
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