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Vedação macia e resistente de fluidos abrasivos
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Indicada para indústrias dos segmentos de Papel e Celulose e Açúcar e Álcool

LIMITES DE SERVIÇO
Temperatura (ºC) Pressão (bar)

Mínima -100 Rotativos 20
Máxima 250 Alternativos 60

Válvulas 120
pH 1 - 13 Velocidade (m/s) 15

Central de Vendas: +55 (19) 3765-6500
comercial@teadit.com.br
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G R U P O  T E A D I T
Itatiba, Brasil
Campinas, Brasil
Houston, EUA
Kirchbichl, Áustria
Baroda, Índia
Buenos Aires, Argentina

Vedação de fluidos 
abrasivos para processos 
branqueados, evitando a 
contaminação por grafite

Os parâmetros de aplicação indicados neste CATÁLOGO são típicos. Para cada aplicação específica deverá ser realizado um estudo independente e uma avaliação de compatibilidade. Consulte-nos a respeito de recomendações para 
aplicações específicas. Um equívoco na seleção do produto mais adequado ou na sua aplicação pode resultar 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.

FABRICAÇÃO

A gaxeta Teadit® 2774 é fabricada a partir 
de  exclusivo fio composto de fibra fenólica 
e outras fibras sintéticas de alta qualidade, 
impregnada com PTFE e lubrificante mineral.

APLICAÇÕES / BENEFÍCIOS

A gaxeta Teadit® 2774 é recomendada 
para processos com fluidos contendo 
sólidos em suspensão e que não podem ser 
contaminados por grafite. Pode ser aplicada 
em bombas, agitadores, misturadores além 
de outros equipamentos rotativos e válvulas. 
Com uma excelente relação custo/benefício, 
se qualifica como uma das melhores opções 
para os segmentos de Papel e Celulose e de 
Açúcar e Álcool, entre outros, que necessitem 
de uma gaxeta que resista à abrasividade e 
ao ataque químico com alta durabilidade do 
engaxetamento aliada à suavidade, para não 
desgastar luvas e eixos.

PADRÃO DE EMBALAGEM*

Bi
to

la mm 3,2 4,8 6,4 7,9 9,5 11,1 12,7 14,3 15,9 19,1 22,2 25,4
pol 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1

Embalagem  
(±10%) 0,5 Kg 1,0 Kg 2,0 Kg 5,0 Kg

* Outras bitolas, sob consulta.
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