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• Retentores com capa externa de metal rígido de acordo com as 
especificações internas do •FP• e executados em uma peça única 
sem pontos de solda.

• A aba vedante é vulcanizada diretamente à caixa de metal.

• O tipo L1 é particularmente indicado quando há um espaço limi-
tado entre a caixa e o eixo.

• Também disponível com aba de poeira adicional.

Aplicações
Indústrias de metais primários, indústrias de moinhos de vento, 
indústrias no geral

Dimensões: Mínimo Ø interno de 25 mm; Máximo Ø externo de 
1.900 mm
Velocidade de trabalho: até 25 m/s 
Pressão: até 0.5 BAR
Faixa de Temperatura Operacional: - 40°C / + 220°C
Observações: Todos os parâmetros de trabalho variam, conside-
rando os tipos diferentes de materiais e elastômeros utilizados.

Para mais informações sobre todos nossos produtos, por favor verificar nossa página da Internet ou contate nossos escritórios.

RETENTORES TIPO L
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1 Capa metálica com superfície rígida

Características Técnicas

2 Mola de ligação

3 Aba vedante feita a molde

Materiais

1 Capa de metal:
Fe-DC04; AISI 304

2 Mola de ligação: 
AISI 302; AISI 316; C72 fosfatado

4 Elastômero:
NBR; FKM; VMQ; HNBR

SPECIAL OIL SEALS
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RETENTORES DE EIXO ROTATIVO E PEÇAS 
PERSONALIZADAS FEITAS COM  ELASTÔMERO E METAL
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Todos os perfis também estão disponíveis com lábio guarda pó “P”

Retentor com capa externa de 
metal rígido e aba vedante vul-
canizada no corpo de metal. A 
inserção reversa do metal em 
forma de L protege a aba ve-
dante e reforça o aro.

Retentores com um material 
forte devido à montagem do 
aro de suporte na capa de me-
tal. Útil em cilindros grandes e 
em ambientes de trabalho pe-
sado.

Variações dos tipos L1 e L2 
para aplicações em ambientes 
de alta pressão.

TIPOS L
SPECIAL OIL SEALS

Diâmetro externo (mm) Tolerâncias (mm) Ovalização máxima (mm)

<= 50 +0.10 +0.20 0.18

50 ÷ 80 +0.13 +0.23 0.25

80 ÷ 120 +0.15 +0.25 0.30

120 ÷ 180 +0.18 +0.28 0.40

180 ÷ 300 +0.20 +0.30 0.8

300 ÷ 400 +0.23 +0.35 1

400 ÷ 500 +0.23 +0.35 1

500 ÷ 630 +0.25 +0.35 1.3

630 ÷ 800 +0.30 +0.40 1.6

800 ÷ 1000 +0.30 +0.40 1.9

1000 ÷ 1250 +0.30 +0.45 2.2

1250 ÷ 1500 +0.40 +0.55 2.5

Espessura ou Altura (mm)  <= 10  ± 0.30
    > 10  ± 0.40

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Velocidade Rugosidade máxima Dureza

(m/s) Ra (mm) Rmax (mm) HRC

<= 10 0.5-0.6 2.0-3.0 30

11 ÷ 16 0.3-0.5 1.0-2.0 40

> 16 0.2-0.3 0.8-1.0 50

Eixo Ø (mm) Chanfro 
“F” (mm)

<= 250 7.00

> 250 12.00

Dureza do eixo e acabamento da superfície

Espessura do vedante +0,5
Tolerâncias do eixo e da caixa para tamanhos métricos (mm) e imperiais (polegadas)

Eixo      <= 100  ± 0.080
Ø (mm)  101 ÷ 150 ± 0.100
  151 ÷ 250 ± 0.130
  >= 250  ± 0.250

Caixa  <= 76   ± 0.025
Ø (mm)  77 ÷ 150  ± 0.040
  151 ÷ 255 ± 0.050
  256 ÷ 510  + 0.05 /-0.10
  511 ÷ 1015  + 0.05 /-0.15
  >= 1015   + 0.05 /-0.15

Desalinhamento máximo permitido 2,5 mm

“Nós recomendamos o uso de uma ferramenta de 
montagem cônica para a instalação do vedante”

Acabamento do eixo
 
Um acabamento superficial dos cilindros feitos com carboneto de 
cromo tem mostrado resultados excelentes. Acabamentos feitos 
com óxido de cromo têm a desvantagem de reduzir a capacidade 
de dissipação de calor através do cilindro e não devem ser utiliza-
dos em instalações de alta velocidade (<10 m/s). É recomendado 
aplicar casquilhos nos cilindros nas áreas vedantes do aro e finali-
zar com dureza 58-62 HRC.
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Elastômeros Aplicações

Nitrílica NBR Óleos lubrificantes, óleos hidráulicos e graxas minerais, água, fluídos HFA e HFB, limpadores cáusticos.

Nitrílica Hidrogenada 
HNBR

Óleos lubrificantes, óleos hidráulicos e graxas minerais, água, fluídos HFA e HFB, limpadores cáusticos. 
Isso garante uma resistência excelente para abrasão e um bom comportamento térmico.

Fluorelastômero FKM
Minerais líquidos e graxas, fluidos HFA, HFB, HFC e HFD, água, produtos químicos e soluções.Não 
aplicável com líquidos altamente inflamáveis com base de ácido fosfórico. Recomendado para uso com 
óleos inflamáveis.

Silicone VQM
Óleos orgânicos e óleos com alto conteúdo anilina. Óleo de motor e caixa de câmbio. Características ex-
celentes para óleos minerais e graxas. Pode ser utilizado com hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos. 
Este material é resistente a temperaturas altas e baixas.

Seleção do elastômero vedante

Os dados acima foram obtidos através de testes que •FP• considera confiável. •FP• não garante que os mesmos resultados com diferentes preparações 
sejam replicados em outros laboratórios e amostras laboratoriais para avaliação. Para mais detalhes, por favor contatar nosso escritório técnico.

Descrição NBR FKM VQM HNBR

Temperatura de trabalho C (± 2) -20 ÷ +100 -20 ÷ +220 -60 ÷ +180 -40+150

Dureza padrão Shore A (±5) 70 70 70 70

Velocidade máxima de trabalho m/s 12 25 ÷ 35 25 15

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PER L - L1M - L2M®
SPECIAL OIL SEALS
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