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DESCRIÇÃO

As juntas de expansão não-metálicas são fabricadas para atenuar a expansão, vibração e contração térmica de
tubulações, dutos e equipamentos que trabalham sob temperatura elevada. O uso correto de uma junta de
expansão não metálica, reduz a perda de energia e de carga, além de diminuir os custos com instalação. Por
conseguintes, é de extrema importância a especificação correta dos materiais que compõe a junta. 

COMPONENTES DE UMA JUNTA DE EXPANSÃO NÃO METÁLICA

 l

H

G

F

E

D

C

B

A

GUIA SELANTE

ABA DE REFORÇO

ESTRUTURA METÁLICA

COLCHÃO ISOLANTE DE ENCHIMENTO

ESTRUTURA METÁLICA

BARRA DE APERTO

CAMADA ISOLANTE DO FOLE

CAMADA INTERNA DO FOLE

CAMADA IMPERMEALIZANTE DO FOLE

EJN-M
®



 

 

FOLE COMPENSADOR

A ASALIT fabrica basicamente 4 Níveis de fole compensador:

FOLE NIVEL I:   Composto por tecido isolante impermeabilizado com Silicone RTV
FOLE NIVEL II: T

TIPOS CONSTRUTIVOS DE FOLE COMPENSADOR

ecido isolante, manta cerâmica e impermeabilização com Silicone
FOLE NIVEL III: Tecido isolante, manta cerâmica, película PTFE e impermeabilizado com Silicone
FOLE NIVEL IV: Tecido isolante, manta cerâmica, reforço de tela AISI304, película de PTFE e silicone

TUBULAR: tipo construtivo mais utilizado pois sua troca e manutenção é mais simples. 
Por ter uma geometria mais favorável ao fole, suporta trabalhos sob até 1.200°C.
Pode ser fornecida aberta ou fechada. 

CARRETEL: Este tipo construtivo é indicada para dutos flangeados.
 Permite uma menor distância entre os flanges, reduzindo custo inicial na fabricação, porém seu
custo de manutenção é bem maior que o modelo tubular. 

O fole é a parte principal da junta de expansão não metálica. Existem vários tipos de materiais que podem 
ser utilizados na sua confecção, entre eles: o tecido isolante, a película de PTFE e o silicone.
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