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Resistência química do AFLAS®

O AFLAS® apresenta excelente resistência química a ácidos e bases. O AFLAS® é excelente em condições extremas de altas temperaturas 

e altas concentrações em ambientes aquosos e não aquosos.  E é especialmente importante onde se requer uma garantia mais longa de 

vida útil.

Teste de imersão
O AFLAS® mantém sua forma original após a imersão em várias substâncias químicas. 

Juntas submergidas em 28% solução de amoníaco (25ºC por 1000 horas)

AFLAS® Fluoroelastômero 
(FKM Terpolímero)   

Fluoroelastômero 
(FKM Copolímero)

Informações ao usuário
As informações contidas nesta publicação (e, em todo caso, fornecidas aos usuários) baseiam-se em nossa experiência geral e são transmitidas de boa fé, 
contudo não podemos aceitar nenhuma responsabilidade com relação a fatores alheios a nosso conhecimento ou controle.  Todas as condições, garantias e 
obrigações de qualquer tipo relativas a tais informações, expressas ou implicadas, caso sejam consideradas, segundo a normativa, delitivas ou divergentes, 
isentam-se de acordo com a interpretação mais ampla permitida na lei.  Cabe recordar ao usuário que sua responsabilidade legal pode estender-se mais 

além da submissão às informações fornecidas. Não se permite assumir licenças sob patentes, direitos autorais e projetos registrados. Os padrões do AFLAS® 
correspondem a padrões industriais gerais. É responsabilidade do comprador assegurar-se de que a especificação é apropriada para qualquer aplicação 
individual. Exige-se um cuidado especial em aplicações específicas tais como farmacêuticas, em equipamentos médicos ou alimentares. Para uma decisão 
final ou esclarecimentos, é aconselhável entrar em contato com o escritório de vendas da AGC Chemicals.  Aconselha-se aos usuários consultarem a literatura 
pertinente à saúde e à segurança disponível no escritório de vendas da AGC Chemicals.

AGC Chemicals Europe, Ltd.
PO Box 4, Thornton Cleveleys, Lancashire FY5 4QD UK
Tel +44 (0) 1253 861963 Fax: +44 (0) 1253 861950
Email: info@agcce.com
www.agcce.com

AGC Chemicals Americas, Inc.
55 E. Uwchlan Avenue, Suite 201
Exton, PA  19341
United States of America
Telephone: +1 610-423-4300 voice
Fax: + 1 610-423-4301 fax
Ligação gratuita (somente EUA): 800-424-7833
email: aflas@agcchem.com
www.agcchem.com

  

AGC Chemicals 
Asahi Glass Co., Ltd.
Shin-Marunouchi Bldg., 1-5-1, 
Marunouchi  Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8405 
Japan
Tel +81-3-3218-5875
Fax +81-3-3218-7856
www.agc.com
 
AGC Chemicals Asia Pacific PTE., Ltd.
460 Alexandra Road
#30-02 PSA Building
Singapore 119963
Tel. +65 6273 5656
Fax: +65 6276 8783
Email: casey@sg.agc-chemicals.com
www.aflas.jp/english/

AGC Chemicals Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Room 2307-2308, Rui An Plaza
333 Middle Huai Hai Road, Shanghai, 
200021, China
Telephone: +86-21-63862211
Fax: +86-21-63865377
Email: acszhou@agcchemsh.com
www.agcchemsh.com

Literature Reference: 
AFLAS General AGCCE Portuguese 04-2012

Alteração volumétrica nos produtos químicos



Resistentes a ácidos, álcalis, aminas e ao vapor.
O AFLAS® é o material ideal para produtos e sistemas de aplicação em ambientes difíceis.

Aplicações do AFLAS®

Padrão de rendimento do AFLAS®

Características do AFLAS®

O fluoroelastômero AFLAS® foi lançado há 30 anos pela AGC. Baseia-se em um copolímero alternante de tetrafluoroetileno e propileno. 
As propriedades inigualáveis do AFLAS® são:

1.  Excelente resistência ao calor, com aprox. 200°C de temperatura de aplicação contínua, com limites inclusive mais altos
2.  Excelente resistência química a ácidos fortes e bases em temperaturas altas
3.  Excelente resistência ao vapor e à água quente
4.  Excelentes propriedades de isolamento elétrico com um valor de resistividade de volume de 1016 Ω·cm

O AFLAS® é usado em todo o mundo em todos os tipos de aplicações industriais nas quais se requer alto índice de confiabilidade.

Juntas circulares e vedações

Devido a sua excelente composição química e resistência ao calor, o AFLAS® é 
usado como material de selagem em várias aplicações tais como pavilhões químicos 
assim como em reservatórios e na indústria japonesa de processamento alimentar.

Fabricação de cristal líquido e semicondutores

O AFLAS® é resistente à soda cáustica líquida, soluções de amoníaco e a substâncias 
químicas alcalinas (como TMAH e NMP) que se utilizam em linhas de produção de 
cristal líquido e semicondutores.

Fiação e Cabos

O AFLAS® tem excelente isolamento elétrico, resistência mecânica e ao calor, sendo 
apto para a fabricação de cabos com camadas de isolamento relativamente finas 
para alta tensão. Um exemplo deste tipo de aplicação é a dos cabos ferroviários 
do trem alta de velocidade de Shinkansen.

Juntas de óleo automotivo

Os óleos do motor contêm aditivos à base de amina. O AFLAS® é ideal para juntas 
de estanqueidade de óleo que devem resistir a temperaturas altas.

AFLAS® 
 Série
150

AFLAS® 
 Série
100

AFLAS®  
Série
300

Padrão standard

Excelente resistência química e propriedades de isolamento elétrico. 
Apropriado para extrusão e moldagem por compressão.

Alto padrão de durabilidade  

O elevado peso molecular do AFLAS® 100S proporciona-lhe grande 
durabilidade mecânica. A estrutura é idêntica à do AFLAS® 150.

Padrão com processamento melhorado 

Resina básica branca translúcida com um especial termonômero. 
O AFLAS® 300 pode ser pigmentado, apresenta uma curabilidade 
melhorada e proporciona um acabamento de superfície lisa. 
Adequado para extrusão. 
 

Resistência ao calor
A resistência ao calor dos fluoroelastômeros 
é a mais alta entre a de todas as borrachas 
sintéticas. O AFLAS® apresenta uma 
excelente resistência ao calor. 

Propriedades de barreira de gás 
Em comparação com outras borrachas 
sintéticas, o AFLAS® possui excelentes 
propriedades de barreira de gás.

Baixa desgaseificação
Ideal para produzir componentes com 
precisão devido a seu nível de 
desgaseificação extremamente baixo.

Resistência ao vapor
O AFLAS® é resistente à água muito 
quente e ao vapor em temperaturas 
elevadas.

Propriedades em temperaturas 
baixas

Ainda que perda flexibilidade em 
temperaturas baixas, suas propriedades 
físicas mantêm-se.

Propriedades de isolamento elétrico
O AFLAS® possui um desempenho de 
isolamento elétrico de cobertura padrão 
comparável à da borracha de silicone e da 
borracha de etileno-propileno.

O AFLAS® conta com grande 
reconhecimento por sua excelente 
resistência básica inerente, resistindo a 
ácidos aquosos e não aquosos e bases 
de alta concentração, e em temperaturas 
elevadas.

Resistência química 
(ácidos/bases fortes)

O AFLAS® expande-se em alguns solventes 
como a gasolina, solventes à base de 
hidrocarboneto e solventes à base de cloro.
 

Resistência química 
(solventes não polares)
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