
JUNTAS DE EXPANSÃO 

As juntas de expansão de borracha ERV da Elaflex reduzem as tensões nos sistemas de tubulação, reduzindo a 

vibração e o ruído e compensam os movimentos estáticos ou dinâmicos causados   por mudanças térmicas, tensão 

de carga, surtos de bombeamento ou assentamento de construção. Eles também compensam as imprecisões de 

montagem (desalinhamento durante a instalação) e podem ser usados   como inserções de tubos para facilitar as 

inspeções. A Elaflex desempenha essas tarefas de forma confiável desde 1956. Devido à sua construção e 

qualidade superiores, nossas juntas de dilatação se tornaram o padrão internacional da indústria.

EsEste folheto fornece uma visão geral das características técnicas e ajuda você a escolher o produto certo para suas 

necessidades.

ERV - R ERV - GRERV - G

ROTEX ERV - CRERV - GS

• Junta de expansão RED BAND para água  
     potável, água residual, água do mar, água de 
    resfriamento, água residual química (sem óleo), 
    produtos químicos, ácidos e álcalis, soluções 
    salinas, álcoois.

• Faixa de temperatura -40 ° C a 100 ° C, 
     temporariamente até 120 ° C.     temporariamente até 120 ° C.

• Junta de expansão YELLOW BAND para 
     produtos derivados do petróleo até 50% 
     aromáticos, também indicada para emulsões 
     de gás natural e água de resfriamento com  
     óleo anticorrosivo.

• Faixa de temperatura -20 ° C a 90 ° C, 
     temporariamente até 100 ° C.     temporariamente até 100 ° C.

• Junta de expansão GREEN BAND para ácidos, 
     álcalis, produtos químicos e resíduos químicos 
     agressivos.

• Faixa de temperatura de -20 ° C a 100 ° C, 
     temporariamente até 110 ° C. Para ar 
     comprimido contaminado com óleo até 90 ° C

• Junta de expansão ROTEX para 
    funcionamento permanente com água de 
    aquecimento, água de refrigeração e ar quente 
    (sem óleo).

• Faixa de temperatura -40 ° C a 130 ° C, 
     temporariamente até 150 ° C.

• Junta de expansão BANDA AMARELA DUPLA. 
     Semelhante ao tipo ERV-G, mas resistente ao 
     fogo de acordo com a ISO 15540.

• Faixa de temperatura -20 ° C a 90 ° C, 
     temporariamente até 100 ° C.

• Junta de expansão CR para água quente e fria, 
     água do mar (mesmo contendo óleo), vários 
     resíduos de água, óleos e graxas lubrificantes, 
     ar e ar comprimido.

• Faixa de temperatura -25 ° C a 90 ° C, 
     temporariamente até 100 ° C.



FUNCIONALIDADE E CARACTERÍSTICAS

ACESSÓRIOS

CONFIGURE SEU PRÓPRIO PRODUTO

Comprimento Padrão Deslocamento 
Lateral

Deslocamento 
Angular

Compressão Axial Alongamento axial Vibrações
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