
PETRO-TAPETM NICKEL

Petro-Tape Nickel é uma fita grossa, de densidade premium que permite vedação rápida e
fácil da conexão do tubo. É composta de resina PTFE (politetrafluoretano) com filamentos
de níquel, o que justifica a coloração cinza. Sua base de PTFE fornece lubrificação natural das
juntas enquanto os filamentos de níquel previnem escoriações nas roscas, o que é comum em
roscas de aço inoxidável. Com uma grossura de 4-mil, ela é ideal para selar juntas de aço
inoxidável. O pigmento cinza da fita fornece uma fácil identificação dela e a distingue de
outras fitas vedarosca multiuso, mas com densidade mais baixa. As características do Petro-
Tape Nickel são superiores as outras fitas vedarosca PTFE para uso pesado.

Petro-Tape é fácil, rápido e limpo para usar. Apenas enrole a fita ao redor da tubulação,
estique-a para romper e juntar à rosca. Não há necessidade de esperar que assente, ela
pode ser usada imediatamente para serviços com pressão, além disso, a junta pode ser
desencaixada logo após a colocação ou no futuro. Petro-Tape não escorre, sai ou seca. Ela
está pronta para uso instantâneo, logo após a aplicação ou em até anos após esta, já que
ela mantém sua proteção preservada indefinidamente.

SERVIÇO PESADO - IDEAL PARACONEXÕES MULTIUSO, PRINCIPALMENTE AÇO INXIDÁVEL.

Ficha TécnicaFicha Técnica do Producto

FITA VEDAROSCA PTFE INDUSTRIAL
COM FILAMENTOS DE NÍQUEL

Padrões Industrais: CID A-A-58092



Tamanho Máximo da Tubulação 2”

APLICAÇÕES
• Conexões rocadas de tubulações
• Válvula de vapor
• Linhas de pressão hidráulica
• Adaptável a todos os materiais roscados, inclusive:

• Ferro fundido ou galvanizado
• Aço inoxidável
• Borracha sintética
• Alumínio
• Plásticos
• Cobre
• Liga de cobre
• Entre outras

• Pode ser usado em aplicações com oxigênio

BENEFITS
Mais econômico que as fitas tradicionais
• Não há deterioração com o tempo
• Não é tóxico
• Não absorve
• Não inflamável
• Auto-lubrificante
• Resistente
• Durável
• Fácil de usar
• Não desfia
• Multiuso
• Não escorre, seca ou sai
• Pronto para uso
• Longa vida de prateleira
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A embalagem do Petro-TapeTM Nickel o protege contra sujeira e danos. A fita é enrolada em um carretel de plástico durável e resistente a corrosão, 
que é fechado com tampa de encaixe. A resistência da embalagem, protege a fita contra ferramentas em caixas de ferramentas e de sujeira, graxa, 
umidade e fuligem presentes no ambiente. A embalagem também reduz a chance de a fita desenrolar ou amassar de forma acidental.

 

Embalagem: 
Carretel de plástico durável, resistente à corrosão,
fechado com tampa de encaixe.

1 Rolo/Pacote                    1/2” x 540”
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Código

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Densidade, g/ml

Espessura, mils ≥ 4.0

Pressão Suportada, psi Vácuo total até 10,000

Faixa de Temperatura, °F -450°F a 550°F

Faixa de Temperatura, °C -267°C a 287°C

Cor para reconhecimento fácil Cinza

Largura Disponível ½”

Padrões Industriais MIL-T-27730-A / 
CID A-A-58092
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