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CARTÃO FLEXOID 
 

Composição & Aplicações 
 

Material impregnado de gelatina plastificada, à base de celulose. 
 

- Fabrico de juntas para óleos, massas, lubrificantes, gasolina, álcool, benzeno, etc…  

- caixas, bombas de óleo, tubos, carburadores, filtros de óleo, termostatos e tampas de engrenagens.  

 

Composition & Applications 
 

Plasticised gelatine impregnated material, based on cellulose. 

- Manufacture of joints for oils, masses, lubricants, gasoline, alcohol, benzene, etc ...  

- Boxes, oil pumps, pipes, carburettors, oil filters, thermostats and gear covers. 
 

Características Técnicas / Technical Characteristics  

( TODAS AS PROPRIEDADES COM BASE EM MATERIAL DE 0,80MM CONSULTEM ASTM F104 SEÇÃO 77 ) 

( ALL PROPERTIES BASED UPON 0.80MM MATERIAL REFER TO ASTM F104 SECTION 7 ) 
 

PROPRIEDADE / PROPERTY       
MÉTODO TESTE 

TEST METHOD 

VALOR 

VALUE 

UNIDADE 

UNIT 

Teor de humidade/ Moisture content 
15 min @ 

100°C 
8 – 14 % 

Espessura / Thickness ASTM F104 ± 10% mm 

Compressão / Compression ASTM F36 25 – 40 % 

Recuperação / Recovery ASTM F36 40 min % 

Resistência à tração / Tensile Strength ASTM F152 13.79 Mn/m2 

IRM Óleo 903 - Aumento Peso / IRM 903 Oil Weight Increase ASTM F146 15 max % 

IRM Óleo 903 - Aumento de espessura / IRM 903 Oil Thickness Increase ASTM F146 5 max % 

Combustível B - Aumento de peso / Fuel B Weight Increase ASTM F146 15 max % 

Combustível B - Aumento de espessura / Fuel B Thickness Increase ASTM F146 5 max % 

Aumento de peso da água / Water Weight Increase ASTM F146 90 max % 

Aumento de espessura da água / Water Thickness Increase ASTM F146 30 max % 

 

 

DIMENSÕES / DIMENSIONS        

Comprimento dos rolos / Roll Length Tolerância nominal ± 1% / Nominal ± 1% tolerance 

Largura do rolo / Roll Width 

Para 0,15 mm - 0,80 mm de espessura: 1000 - 1050 mm 
de tolerância. 
For 0.15mm – 0.80 mm thickness: 1000 – 1050 mm 
tolerance 
 
Para 1,00 mm - 6,40 mm de espessura: 1000 ± 5 mm de 
tolerância. 
For 1.00mm – 6.40 mm thickness: 1000 ± 5mm tolerance 

 

 
Esta informação e nossos conselhos técnicos, seja verbalmente, por escrito ou por meio de testes são dadas de boa fé, mas sem garantia. Isto também se aplica quando os direitos de propriedade estão envolvidos. O 
aconselhamento, não liberta da obrigação de verificar a sua validade e testar os nossos produtos quanto à sua adequação para o uso pre tendido. Armazenamento, aplicação e utilização dos nossos produtos estão além do 
nosso controle e, portanto, inteiramente da sua própria responsabilidade. Os nossos produtos, são vendidos de acordo com as nossas condições gerais de venda. As informações contidas nesta ficha de dados está sujeita a 
alterações sem aviso prévio. 
 

This information and our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but without  warranty. This also applies where proprietary rights are involved. Our advice does not release you from 

the obligations to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended use. The storage, application and use of our products are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. 

Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sale. The information contained within this data sheet is subject to change without notice. 


