Lençois e Tiras de Borracha
Rubber Sheets and Strips / Planchas de Caucho

Lençois e Tiras de Borracha
Oferecemos diversos tipos de compostos à base de borracha natural, neoprene, SBR, EPDM, para a
fabricação de lençóis de borracha, com dureza entre 40 e 80 Shore A.
Confeccionados em diversas espessuras, os lençóis poderão ser fornecidos em rolos ou cortados em
comprimento e largura de acordo com a necessidade, podendo ser em formato de PLACAS ou TIRAS.
Quanto ao acabamento da superfície:
• Lisa x Lisa;
• Lisa x Áspera;
• Áspera x Áspera
Os lençóis tem aplicações diversas como revestimentos, confecções de diafragmas, juntas, guarnições, correias transportadoras, entre outros.

Lençol de Borracha

Tipos de Borracha
Neoprene CR
EPDM EP
Nitrílica NBR
Natural NR
SBR

Guias Laterais
para Correia

Tira de Borracha

Utilização
Sim

Não

ozônio, intempéries, óleos, graxas, ácidos
diluídos, alcoois, umidade

Temperatura de
Trabalho

cetonas, combustíveis

-40ºC a 100ºC

GLP, óleos/combustíveis derivados de
petróleo, lubrificantes

-40ºC a 70ºC

ozônio, intempéries, ácidos diluídos,
salmoura, umidade

GLP, combustíveis derivados de petróleo,
óleos, lubrificantes, graxas

abrasão, impacto, cortes, pressão, flexibilidade,
isolamento elétrico, resistência mecânica
abrasão, impacto, cortes, corrosão

cetonas, ozônio, ácidos fortes,
solventes polares

cetonas, ozônio,
combustíveis derivados de petróleo

ozônio, combustíveis derivados de petróleo

-40ºC a 100ºC
-40ºC a 70ºC
-40ºC a 70ºC

Lençol Remaline
Remaline Sheet / Plancha Remaline

O Lençol Remaline 35/CN DEL DEY é indicado para locais onde há grande desgaste pois é altamente
resistente em sistemas de abrasão molhada, além de possuir altíssima elasticidade e resiliência. Ele
também possui excelente efeito auto-limpante.
Aplicação: Utilizado em Areeiras e Pedreiras, Minerações, para trabalhos com lama, polpa de minério.
Aplicado em chutes, tubos, bombas, células de flotação, etc.
Cor: Mostarda;
Comprimento: 10 m;
Peso específico: 0,96 g / cm³;
Dureza: 34 +- 5 Shore A;
Abrasão: 110 mm³;
Resiliência: 78%;

Designação

Lençol Remaline para
Alta Abrasão

REMALINE 35/CN DELREY
Dimensões

Referência

REMALINE 35/CN

5 x 2000 mm

DELREY-001.099.00494

REMALINE 35/CN

8 x 2000 mm

DELREY-001.099.00496

12 x 1800 mm

DELREY-001.099.00498

20 x 2000 mm

DELREY-001.099.00500

REMALINE 35/CN

6 x 1800 mm

REMALINE 35/CN

10 x 1800 mm

REMALINE 35/CN

15 x 2000 mm

REMALINE 35/CN
REMALINE 35/CN

DELREY-001.099.00495

DELREY-001.099.00497

DELREY-001.099.00499

