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Mangueira para Ventilação e Exaustão

Master-CLIP
ISOLADA
TERMICAMENTE

© MASTERFLEX SE

Construção
1 - Isolamento: materiais de isolamento livre de
amianto
2 -Tipo de mangueira interna e externa: combinação
mangueira indivíduo cliente com mangueiras
padrão da-CLIP-Range Master

1

Mangueira isolada termicamente
para manter a temperatura do ﬂuxo
do ar frio ou quente.

2

Composição
•

•

Tipo de mangueira interna e externa:
Mangueiras da linha Master CLIPRange;
Isolamento: materiais de isolamento
livre de amianto.

© MASTERFLEX SE
Temperatura de trabalho:
-260°C até 1100°C
Cor:
Depende da combinação
Lance Padrão:
10,00m

Aplicações
•
•
•
•

Ar condicionado e ventilação;
Temperaturas extremas;
Construção do motores; e
Construção de veículos.

Opcionais sob encomenda
•
•

Comprimentos especiais; e
Diâmetros especiais (também métricos).

Propriedades
- Dependendo da combinação dos
materiais do tipo mangueira interna e
externa.
•
•
•
•

Redução de altas temperaturas;
Acústico;
Flexível; e
Estrutura helicoidal protege contra a
abrasão externa.

Masterduct Brasil – Empresa do Grupo Masterﬂex SE

FICHA TÉCNICA MASTER-CLIP ISOLADA TERMICAMENTE
Diâmetro
Interno
(pol.)

Pressão
Positiva
(mm.ca)

Pressão
Negativa
(mm.ca)

*Raio de
Curvatura
(mm)

Peso
(kg/m)

1,60

Código do
Produto

Código
Abraçadeira
Orbital

Código
Abraçadeira
Regular

280-038...

Referem-se a
Dependem das
dados técnicos
condições de
da mangueira
construção
interna

12,0
* Refere-se ao lado interior do cotovelo da mangueira.
Parâmetros acima à temperatura ambiente de 20°C.
Especiﬁcações sujeitas à alteração sem prévio aviso.
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280-038-...



O número ﬁnal deve ser determinado pela
construção

Abraçadeira Orbital
Sistema “Quick Release”

Posicione a
abraçadeira
sobre
a mangueira
Flexível

Passe a
ponta
pela abertura

Desça a rosca
e aperte para
ﬁxação.

A
ponte
soldada
especial provê melhor
estanqueidade, apertando
a mangueira sobre o
engate nos seus 360° de
perímetro.

DISTRIBUIDOR/REPRESENTANTE:

Rua dos Estados, 18 - Vila Industrial
CEP: 06516-310 - SANTANA DE PARNAÍBA - SP
Tel.:(011)4151-5100 / 5151 / 2762 / 1568 / (011)4554-2868
Fax (011) 4151-2596
www.masterduct.com.br - vendas@masterduct.com.br

