Tubos, Mantas e Fitas
em borracha elastomérica
Produtos que suportam as condições mais rígidas
em instalações de equipamentos de
ar-condicionado e refrigeração, além de
instalações de água quente e aquecimento.
• Elevada resistência à difusão do vapor d’água: u>10.000, o que
garante longa vida útil;

• Baixa condutividade térmica que proporciona excelente isolamento
(menor perda térmica e maior rendimento do seu equipamento);

• Grande resistência mecânica: signiﬁca menos perdas no manuseio;
• Baixo custo ﬁnal na instalação;
• Baixa permeabilidade ao vapor d’água;
• Qualidade homologada e certiﬁcada pelas mais reconhecidas
organizaçãoes internacionais.
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BORRACHA ELASTOMÉRICA
VIDODUCT
Em grandes ambientes, a climatização e refrigeração através de dutos rígidos
é essencial. Para garantir o desempenho térmico deste sistema é necessário
um bom isolamento térmico, não só para diminuir a perda térmica dentro dos
dutos, mas também para evitar a irradiação térmica de fatores externos.
Para isto apresentamos a manta para isolamento de dutos VidoDuct
confeccionada em borracha elastomérica,que possui baixo
coeﬁciente de condutividade térmica, e laminada com alumínio,
reﬂetindo até 90% de radiações térmicas nocivas ao sistema de refrigeração.

VIDOFIX
Confeccionados para suportarem as tubulações de instalações e sistemas de
refrigeração, os suportes VidoFix não cedem sob peso ou pressão, garantindo
o isolamento e evitando a condensação. De montagem simples e com fechamento
autoadesivo, os suportes VidoFix são facilmente aplicados a qualquer tipo de instalação.

VIDOPEX
Os Chicotes hidrônicos VidoPex são trechos de tubo ﬂexível em Polietileno Reticulado
- PEX-a, revestidos com isolamento à base de borracha elastomérica e confeccionados
confeccionados conforme a necessidade de cada instalação. Perfeito para
instalaçãoes de Fan Coils e sistemas hidrônicos.

VIDOCOLA
Elemento essencial para o desempenho de sua
instalação. A VidoCola é utilizada nas uniões do
Wincell, garantindo a estanqueidade necessária
ao sistema. Apresenta-se em latas com 0,90L, 5L
e a versão especial para dutos com 18L.

VIDOTAPE
VIDOTINTA: PROTEÇÃO UV CERTIFICADA
Para condições onde o material elastomérico é exposto a
intempéries, recomendamos o uso da VidoTinta, uma
cobertura protetora especial para isolamentos térmicos
baseados em borracha elastomérica.Criado através de
pesquisa e desenvolvimento utilizandonanotecnologia, a VidoTinta
proporciona maior vida útil ao isolamento, evitando perdas de material
por desgaste físicoou químico, inclusive protegendo contra a ação dos raios UV.
Sua aplicação sobre o material é simples, possibilitando os próprios
instaladores a realizar a pintura. Apresentado em galões de 3,6L.

Antichamas

Materiais seguros
em caso de incêndio

Frio

Quente

Para o acabamento
e ﬁnalização do
isolamento em áreas
irregulares, a Epex
oferece a solução
VidoTape, uma ﬁta
autoadesiva
confeccionada na
própria borracha
elastomérica,
com malha de reforço
para maior resistência.
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