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KLINGER®SEALEX
Rápido, fácil de montar - vedação em rolo The universal sealing solution

The following applications of
KLINGER® SEALEX will give you
some idea of the innovative uses
of this product. Further refe-
rences are available on request.

In turbine construction
Operating conditions: 
8 bar at 240 °C.
A sealing material was required for 
a number of flanges in the low-
pressure area of the turbine house
of a nuclear power station. 
KLINGER® SEALEX succeeded in
replacing the traditional seals and
reduced the time needed to clean
the flange faces giving savings of
some 40-workforce hours every
time the joints were replaced. 
These savings are in addition to the
savings made in dismantling and
assembling the joint and in the cost
of materials, which would otherwise
have been used.

In dryer kilns:
Operating conditions: 230 °C
Tunnel kilns for the kiln drying of
coated / lacquered steel and alumi-
nium metal elements on the air flow
feed and air extraction sides are
sealed with the new ”miracle of the
roll”. KLINGER® SEALEX replaces
woven tape fabric, flocked side
panel cladding and other insulation
materials with or without asbestos.
KLINGER® SEALEX adjusts extre-
mely well to all flange sealing condi-
tions and possess outstanding
resistance to paint solvents and
cleaning agents.

KLINGER®SEALEX as a tempo-
rary solution in pipeline systems
Operating conditions: Aggressive
agents at 5 bar and 32 °C
An extremely aggressive mixture of
distilled water, vulcanisation agents,
carrier agents and pigments is
conveyed via a pumping station and
associated piping system.
KLINGER® SEALEX is also em-
ployed here for repairs in emergen-
cies. The results are surprising. 
An emergency solution becomes 
a permanent fixture.

Installation instructions:
Clean flanges, cut off a lenght of
KLINGER® SEALEX slightly longer
than the actual circumference of the
seal. Peel off the adhesive protec-
tion strip and press KLINGER®

* Guideline for clamping force for mm of length
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SEALEX into position. Cross the
free ends of KLINGER® SEALEX ad-
jacent to a bolt hole and bolt up the
mating surfaces using the recom-
mended clamping force and bolt
tightening patters.

Clamping force

KLINGER®

SEALEX
Minimum / Maximum clamping
force to effect seal at ambient *

Minimum / Maximum clamping
force to effect seal at 100° C *

Width /
mm

Liquid 
N / mm

Gas 
N / mm

Liquid 
N / mm

Gas 
N / mm

3 85 –400 170 –400 150 –400 350 –400

5 125 –500 250 –500 215 –500 400 –500

7 170 –750 340 –750 300 –750 550 –750

10 220 –950 435 –950 375 –950 650 –950

14 280 –1000 560 –1000 490 –1000 750 –1000

17 300 –1200 600 –1200 525 –1200 825 –1200

20 395 –1450 785 –1450 685 –1450 900 –1450

25 510 –1600 1000 –1600 900 –1600 1200 –1600
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Você está preparado para cada 
eventualidade com KLINGER® SEALEX - 
"vedação segura em rolo". Em condições 

de serviço de -196 °C até +260 °C e 
pressão de até 150 bar KLINGER® SEALEX 

oferece uma selagem segura em rolo.

KLINGER –
A líder mundial em selagem estática.



KLINGER®SEALEX
A solução de vedação universal

O que é que a 
KLINGER® SEALEX 
tem de tão único?

KLINGER® SEALEX é 
um produto PTFE 
fabricado a partir de um 
material fibrilado único, 
fisicamente ligado em 
rede. É composto por 
fluorocarbonos 
especialmente 
preparados, com 
excelente resistência a 
produtos químicos 
agressivos. Oferece 
uma vedação segura 
sob altas pressões, 
permitindo a utilização 
do material em 
aplicações até 150 bar 
de pressão interna.

KLINGER® SEALEX 
pode ser aplicado a 
qualquer face de 
selagem, dando um 
excelente desempenho 
mesmo com baixas 
cargas nos parafusos.

Uma vez que um dos pontos fortes 
do produto é a sua capacidade de 
compensar as condições não ideais 
da flange, é permitida uma pequena 
quantidade de material residual na 
face da flange. 
Em seguida, aplique as tiras de 
selagem directamente do rolo sobre 
a superfície da flange, como se 
pode ver nas imagens. Aplique a fita 
ou sobrepostas nas extremidades, 
ou cortadas precisamente e 
encostadas. É tudo o que há a fazer!

Os benefícios das rotinas de 
reparação e manutenção
Está preparado para cada 
eventualidade com KLINGER® 
SEALEX - vedação em rolo. Os 
engenheiros de manutenção já 
beneficiaram-se da versatilidade da 
KLINGER® SEALEX, uma vez que 
pode ser utilizada praticamente em 
qualquer lugar. 
Ao substituir vedações defeituosas, 
limpe primeiro a flange o mais 
minuciosamente possível. 

Substituição de materiais 
convencionais para juntas
A KLINGER® SEALEX oferece 
vantagens particulares em 
aplicações que se revelam difíceis 
para os materiais convencionais:

� Quando a superfície de vedação
ou a estabilidade da flange impede a
utilização bem sucedida de uma
vedação convencional.
� Quando a geometria do assento
da flange exige uma forma de junta
intrincada, que é ao mesmo tempo
difícil de montar e pouco económica
para a manufactura.

� Quando o material da flange só
permite a utilização de cargas
baixas nos parafusos para assentar
a junta, mas o meio no sistema e a
pressão inteiriça associada exigem
uma vedação de alta integridade.

Estas são apenas algumas das 
áreas em que pode utilizar 
KLINGER® SEALEX . Pode ter 
outras ideias para a sua utilização, 
quer como substituto da junta 
convencional, quer como reserva 
para circunstâncias imprevistas. 
Por favor contacte-nos para obter 
uma amostra e informações 
técnicas associadas sobre o 
produto. Nada é deixado ao 
acaso com KLINGER® SEALEX .

Important approval certifications
and tests:
DVGW:
Registration No. DG-5127BR0551 
BAM / oxygen: 
Tested for oxygen at 60 bar 
and 60 °C (not for liquid oxygen)
TA-Luft: tested (at 150 °C)
FDA conform (including adhesives)

     Should you have queries concer-
ning the suitability of KLINGER®

SEALEX for your application, 
we will gladly assist you with our 
experience. You may contact us
through our fax service. Let us have
the details of your particular appli-
cation requirements and you will 
receive reliable response and all ne-
cessary information within 24 hours.
     You can request a questionnaire
for submitting fax enquiries direct
from our works.

     However, if it is possible to re-
tighten the flange assembly after
24 hours, then you can reduce the
applied bold load by half.
     Despite its versatility and ease of
handling. KLINGER® SEALEX should
not be viewed as a temporary solu-
tion, but as a high grade permanent
seal with unique characteristics.

Should it be required, you can use
two strips of tape bonded over one
another.
     When re-assembling the flange,
you can work with the usual assem-
bly torque – then fit and forget.

     There is no need to re-tighten
the bolts with KLINGER® SEALEX.

As can be seen, with just a few rolls
of KLINGER® SEALEX you have the
same level of security as with con-
ventional gaskets. With the ability to
solve a problem quickly, the small

Width / mm Thickness /
app. mm

Roll length/ mm Flange/ DN

3 1.5 30 up to 50

5 2.0 20 up to 200

7 2.5 15 up to 600

10 3.0 8 up to 1500

14 5.0 5 from 1500

17 6.0 5 from 1500

20 7.0 5 from 1500

25 8.0 5 from 1500

stock of tape will very soon pay for
itself. Furthermore, you have the 
security knowing that you are 
equipped for all eventualities.
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KLINGER®SEALEX
The universal sealing solution

What’s so unique about
KLINGER® SEALEX?

KLINGER® SEALEX is 
a PTFE product manu-
factured from a unique,
physically networked 
fibrillated material. It is
composed of specially
prepared fluorocarbons
with excellent resistance
to aggressive chemicals
as well as offering 
secure sealing under
high pressures, even
permitting the use of
the material in applica -
tions up to 150 bar in-
ternal pressure ratings.

KLINGER® SEALEX
can be applied to 
any sealing face, 
giving excellent sealing 
performance even at
low bolt loads.

pensate for non-ideal flange con -
ditions, a small amounts of residue
material on the flange face is 
permissible. 
     Next apply the strips of sealent
straight from the roll onto the flange
surface, as shown in both the photo-
graphs. Apply the tape either over-
lapping at the ends or cut acutely
and abutted – as shown in the pho-
tograph on the right. That`s all there
is to it!

The benefits to repair and
maintenance routines
You are prepared for every eventua-
lity with KLINGER® SEALEX – the
seal an a roll. Maintenance Engineers
have already benefited from the ver-
satility of KLINGER® SEALEX, since it
can be used practically anywhere. 
     When replacing defective seals,
first clean flange as thoroughly as
possible. Since one of the strengths
of the products is its ability to com-

Replacement of conventional
gasket materials
KLINGER® SEALEX offers particular
advantages in applications which
prove difficult for conventional 
materials:

�   When the sealing surface or the
stability of the flange prevents the
successful use of a conventional
seal.
�   When the geometry of the flange
seating demands an intricate gasket
shape, which is both difficult to as-
semble and uneconomic to manu-
facture.

�   When the flange material only 
permit the use of low bolt loads to
seat the gasket but the media in 
the system and the associated inte-
rior pressure demands a high integ -
rity seal.

     These are just some of the areas
in which you can use KLINGER®

SEALEX . You may have other ideas
for its use, either as a replacement
for conventional gasketing or as a
hidden reserve for unforeseen 
circumstances. Please call us for a
sample and associated technical 
information on the product. 

Nothing is left to chance with
KLINGER® SEALEX .

Certificações e testes de 
aprovação importantes: 
DVGW:
Registo Nº DG-5127BR0551  
BAM / oxygen: 
Testado para oxigénio a 60 bar e 
60 °C (não para oxigénio líquido) 
TA-Luft: Testado a 150 °C
FDA conform inclunido adesivos

     Caso tenha dúvidas sobre a 
adequação da KLINGER® SEALEX 
para a sua aplicação,  teremos 
todo o prazer em ajudá-lo com a 
nossa experiência. Contacte-nos e 
sobre os detalhes dos seus 
requisitos específicos de aplicação 
e receberá uma resposta fiável e 
toda a informação necessária.

     No entanto, se for possível 
reapertar o conjunto de flanges após 
24 horas, então é possível reduzir 
para metade a carga ousada 
aplicada.
     Apesar da sua versatilidade e 
facilidade de manuseamento, 
KLINGER® SEALEX não deve ser 
visto como uma solução temporária, 
mas sim como um selo permanente 
de alta qualidade com 
características únicas.

Caso seja necessário, pode usar 
duas tiras de fita adesiva coladas 
uma sobre a outra.
     Ao remontar o flange, pode 
trabalhar com o habitual torque de 
montagem - depois encaixar e 
esquecer.

    Não há necessidade de 
apertar novamente os parafusos 
com KLINGER® SEALEX.

Como se pode ver, com apenas 
alguns rolos de KLINGER® 
SEALEX tem o mesmo nível de 
segurança que com as juntas de 
vedação convencionais. 

Largura/ mm
Espessura / 

app. mm
Comprimento

rolo/ mm
Flange/ DN

3 1.5 30 até 50

5 2.0 20 até 200

7 2.5 15 até 600

10 3.0 8 até 1500

14 5.0 5 até 1500

17 6.0 5 até 1500

20 7.0 5 até 1500

25 8.0 5 até 1500

Com a capacidade de resolver um 
problema rapidamente, o pequeno 
estoque de fita muito em breve 
pagar-se-á por si mesmo. Além 
disso, tem a segurança de saber 
que está equipado para todas as 
eventualidades.
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KLINGER®SEALEX

Certificado de acordo com 
DIN EN ISO 9001:2008

Sujeito a alterações técnicas. 
Emissão: Setembro 2016

Quick, easy to assemble – sealing on a roll
KLINGER®SEALEX
A solução de selagem universal

As seguintes aplicações da 
KLINGER® SEALEX dar-lhe-ão 
uma ideia das utilizações 
inovadoras deste produto. Outras 
referências estão disponíveis 
mediante pedido.

Na construção de turbinas 
Condições de funcionamento: 
8 bar a 240 °C.
Foi necessário um material de 
vedação para uma série de flanges 
na área de baixa pressão da casa 
das turbinas de uma central 
nuclear. A KLINGER® SEALEX 
conseguiu substituir as vedações 
tradicionais e reduziu o tempo 
necessário para limpar as faces das 
flanges, proporcionando uma 
economia de cerca de 40 horas de 
trabalho cada vez que as juntas 
foram substituídas. Estas 
poupanças somam-se às 
economias feitas na desmontagem 
e montagem da junta e no custo 
dos materiais, que de outra forma 
teriam sido utilizados.

Em fornos de secagem:
Condições de funcionamento: 
230 °C 
Os fornos de túnel para a secagem 
em forno de aço revestido / lacado 
e elementos metálicos de alumínio 
nos lados de alimentação do fluxo 
de ar e extracção do ar são selados 
com o novo "milagre do rolo". A 
KLINGER® SEALEX substitui a fita 
de tecido trançado, o revestimento 
de painéis laterais flocados e outros 
materiais de isolamento com ou 
sem amianto. KLINGER® SEALEX 
ajusta-se muito bem a todas as 
condições de selagem de flanges e 
possui uma resistência excepcional 
a solventes de pintura e agentes de 
limpeza.

KLINGER®SEALEX como 
solução temporária em sistemas 
de oleodutos e gasodutos 
Condições de funcionamento: 
Agentes agressivos a 5 bar e   
32 °C
Uma mistura extremamente 
agressiva de água destilada, 
agentes de vulcanização, agentes 
de transporte e pigmentos é 
transportada através de uma 
estação de bombagem e sistema 
de tubagem associado. A 
KLINGER® SEALEX também é 
aqui utilizada para reparações em 
espécies emergentes. Os 
resultados são surpreendentes. 
Uma solução de emergência torna-
se uma instalação permanente.

* Directriz para a força de aperto para mm de comprimento

You are prepared for every eventuality with
KLINGER® SEALEX – ”safe sealing on a roll”.

Under service conditions of 
-196 °C up to +260 °C and pressure 

of up to 150 bar KLINGER® SEALEX offers
secure sealing on a roll.

KLINGER –
The global leader in static sealing

Instruções de instalação:
Limpar as flanges, cortar um 
comprimento de KLINGER® 
SEALEX ligeiramente maior do que 
a circunferência real de vedação. 
Retirar a fita adesiva de protecção e 
pressionar KLINGER® SEALEX 
para a sua posição.Cruzar as 
extremidades livres de KLINGER® 
SEALEX adjacentes a um orifício de 
parafuso e aparafusar as superfícies 
de encaixe utilizando a força de 
aperto recomendada e os padrões 
de aperto dos parafusos.

Força de fixação

KLINGER®

SEALEX

Força mínima / máxima de 
aperto para efectuar a selagem 
no ambiente*

Força mínima / máxima de 
aperto para efectuar a selagem 
a 100°C*

Largura/
mm

Líquido 
N  / mm

Gás 
N  / mm

Líquido 
N  / mm

Gás 
N  / mm

3 85 –400 170 –400 150 –400 350 –400

5 125 –500 250 –500 215 –500 400 –500

7 170 –750 340 –750 300 –750 550 –750

10 220 –950 435 –950 375 –950 650 –950

14 280 –1000 560 –1000 490 –1000 750 –1000

17 300 –1200 600 –1200 525 –1200 825 –1200

20 395 –1450 785 –1450 685 –1450 900 –1450

25 510 –1600 1000 –1600 900 –1600 1200 –1600
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KLINGER Portugal, Lda.
Via José Régio, 36
Centro Empresarial Vilar do Pinheiro
4485-860 - Vila do Conde
T: +351 22 947 0910
E-mail: geral@klinger.pt

www.klinger.pt


