ISOLADORES DE VIBRAÇÕES
Bloco NDM – FLEXCO
BOLETIM B075-PS-09-BLOCO_NDM

Bloco Isolador de borracha e fibras sintéticas
Resistente ao ozônio
2
Capacidade de carga estática de até 141 kg/m (2000 PSI)
2
Capacidade de carga dinâmica de até 70 kg/m (1000 PSI)

Descrição:
Os isoladores modelo NDM Flexco, fabricados com tecnologia da KINETICS NOISE CONTROL, são uma
mistura homogênea e curada de elastômero de borracha resistente ao ozônio e fibras sintéticas de alta
resistência. O material do isolador apresenta comportamento uniforme em todas as direções, o que torna
possível a suportação de pesadas cargas estruturais. Os isoladores são capazes de receber cargas estáticas
2
2
de até 141 kg/m (2000 PSI) a cargas dinâmicas de até 70 kg/m (1000 PSI) para aplicações de amortecimento
de impacto. Um revestimento opcional resistente a óleo está disponível.

Aplicações:
Os isoladores modelo NDM Flexco são recomendados para isolar ruído, vibrações e impacto em aplicações
onde seja requerido isoladores tipo “pad”. Eles devem ser utilizados quando a carga sobre o “pad” exceda a
capacidade máxima dos modelos KIP (em fibra de vidro).
Usos típicos incluem equipamentos de fundição, usinas siderúrgicas, ou outras, onde a carga seja alta.
Também são utilizados para apoiar fundações de estruturas de concreto para reduzir a transmissão de ruído e
vibrações.

Especificações:
•
•
•
•
•
•
•

Blocos isolantes homogêneos e uniformes em todas as direções.
Formado por mistura de elastômero de borracha e fibras sintéticas de alta resistência.
Resistente ao ozônio.
Conforme ASTM em testes em todas as direções perpendiculares à espessura do bloco.
Podem ter as dimensões especificadas com tolerância de +/- 15% ou 2 mm (o que for maior).
2
Esforço máximo de compressão deve ser limitado a 141 kg/m (2000 PSI) para carga estática.
2
Esforço máximo de compressão deve ser limitado a 70 kg/m (1000 PSI) para carga dinâmica.
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