
PHARMAFLON

Aplicação

Faixa de Temperatura

Fator de segurança

Principais Benefícios

Construção

Marcação

Mangueira Universal S/D projetada especialmente para transferência de 
produtos químicos, farmacêuticos, cosméticos e alimentícios, particular-
mente na indústria farma-cosmética, biotecnologia e indústrias de ali-
mentos.
Solução ideal para processo em indústria em que exige maior nível de se-
gurança na transferência de produtos de alta pureza.

Revestimento interno fluorado de superfície impermeá vel e lisa, mais 
eficiente que qualquer outro fluorado disponível no mercado.
Garante excelente resistência a temperturas extremas e bom desem-
penho em termos de estresse mecâ nico.
Seu revestimento atóxico impede qualquer risco potencial de conta-
minação nos ambientes de operação. 
Mangueira de acordo com EC 1935/2004 e 2013/2006/EC (GMP) o 
ciclo produtivo da MTG não utiliza derivados de origem animal, ftala-
tos, adipatos e materiais sujeitos a restriçõ es segundo a norma CE 
1907/2006 (Reach).

Tubo interno
MFA (Perfluoroalcoxi Polymer), cor clara, totalmente fluorada, interno 
liso.
Conformidade: USP Classe VI, FDA Standard, D.M. 21/03/73  na se-
quência das alteraçõ es e do regulamento (EU) n. 10/2011.
Absoluta resistência técnica de longo prazo, flexão, fadiga e rachadu-
ras.
Reforço
Helicoide de arame de aço e lonas de fios sintéticos de alta resistência
Dois fios de cobre.
Capa
Borracha EPDM (cód. 140BI), acabamento suave de cor clara e lisa, 
grau alimentício, resistente a abrasão e intempéries.
Seguindo as normas alimentícias conforme FDA.

De - 50º C a 170° C de acordo com o fluido transporta-
do. * A faixa de temperatura citada deve ser conside-
rada como uma indicação geral que refere a maioria 
dos produtos químicos, no entanto, não inclui as com-
binaçõ es de produtos mais agressivos ou condiçõ es 
de uso. Para aplicaçõ es específicas entre em contato 
com nosso departamento técnico.
Esterilicação até 130° C durante, no má ximo 30 minu-
tos.

4 vezes a pressão de trabalho.

Para outras medidas e cores consulte-nos +55 11 2144-4500. Os dados acima referem-se a aplicaçõ es a  
temperatura ambiente (20º C).

Tolerâncias dimensionais:
Espessura da parede: DIN 77 15 T4 S2 - Comprimento ISO 1307 


