
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SISTEMAS DE EXAUSTÃO EM ALTA TEMPERATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para Altas Temperaturas Até 450°C 
Mangueira flexível especial, livre de asbestos, 
resistente ao calor extremo, para uso em exaustão e 
insuflamento em temperaturas até 450°C. 

Composição 

Tecido de fibra de vidro revestido com silicone 
resistente à altas temperaturas, com estrutura 
helicoidal em aço galvanizado. 

1 - Estrutura helicoidal externa. 
2 - Parede da mangueira: Tecido de fibra de vidro 
revestido com silicone para alta temperatura. 

 

Cor: Vermelha 
Lance Padrão: 10,00m 

Mangueira para EXTRA - Alta Temperatura 

 

  

• Sistemas de exaustão veicular; 
• Alta temperatura em exaustão diesel; 
• Exaustão e insuflamento de ar quente; 
• Construção de fornos; 
• Fundições; 
• Cabine de teste de motores; e 
• Sistemas de sucção e exaustão, tais como: 
Carretéis de exaustão e condutos dotados de 
mangueiras para sucção e transporte. 

 
 

 
-20°C até 450°C Intermitente à 510°C 

Recomendações 

• Grande resistência à altas temperaturas; 
• Extremamente flexível; 
• Grande compressibilidade de 1:6; 
• Pequeno raio de curvatura 
• Ótima resistência à pressões negativas; 
• Estrutura helicoidal garante proteção contra a 
abrasão externa; 
• Perfeita para aplicações com constante flexão; 
• Não desprende fibras; e 
• Trava mecânica da estrutura helicoidal externa 
provê fixação permanente do tecido da mangueira, 
garantindo estanqueidade e resistência ao 
estiramento. 

Para aumentar a eficiência da exaustão (eliminando a possibilidade de vazamento de fumaça no encaixe do bocal captor), diminuir a temperatura dos gases 
(aumentando a longevidade da mangueira e permitindo a escolha de uma mangueira de menor temperatura limite) e reduzir a irradiação de calor da mangueira 
para o ambiente (melhorando o conforto térmico para os operadores), recomenda-se o emprego de um sistema de sucção de ar (pressão negativa) que faça a 
exaustão da fumaça juntamente com uma quantidade equivalente de ar fresco. 

PROPRIEDADES APLICAÇÃO 

MANGUEIRA RUBBER CLIP HT 850 

CONSTRUÇÃO 

TEMPERATURAS DE TRABALHO 


