Coberturas Antichama
Mercúrio

AC

AC PLUS

Resistência à Abrasão (mm³)

Máximo de 150

Máximo de 120

Normas atendidas
no Requisito Abrasão

DIN Y e ARPM II

DIN X e ARPM I

Resistentes ao ozônio, ao envelhecimento e as intempéries, suportam
temperaturas de trabalho de até 80 °C, com picos de até 100 °C.
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Indústria

Aplicação

Mineração

Transporte em minas subterrâneas e outras aplicações
que exijam propriedades anti-chama.

Carboníferas

Transporte de carvão em minas subterrâneas

Usinas de Cana
e Portos

Transporte de açúcar não refinado
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Para especificação adequada da correia transportadora e sua
cobertura, contamos com nossa equipe de Engenharia de Aplicação
e Assistência Técnica altamente especializada. Consulte-nos!

Correias Mercúrio duram mais
WWW.CORREIASMERCURIO.COM.BR

*Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.

As coberturas AC e AC Plus Mercúrio apresentam, de forma
combinada, excelente desempenho de resistência à abrasão
com característica autoextinguível, em linha com a norma
DIN ISO 340, e antiestática, em linha com a norma ISO 284.

Coberturas para Transporte
de Grãos Mercúrio

Suas características antiestática, em linha com a norma ISO 284,
e autoextinguível, em linha com a norma DIN ISO 340, proporcionam
maior segurança operacional, reduzindo de forma expressiva
o risco de acidentes.
TG

TGS

- Temperatura de trabalho até 80°C,
com picos de até 100°C

- Temperatura de trabalho até 90°C, com
picos de até 110°C

- Boa resistência a óleos e solventes

- Excelente resistência a óleos e solventes

- Boa resistência à abrasão

- Ótima resistência à abrasão

Para especificação adequada da correia transportadora e sua
cobertura, contamos com nossa equipe de Engenharia de Aplicação
e Assistência Técnica altamente especializada. Consulte-nos!

Correias Mercúrio duram mais
WWW.CORREIASMERCURIO.COM.BR

*Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Indicadas para o Transporte de Grãos, as coberturas especiais
TG e TGS Mercúrio apresentem excelente resistência a óleos vegetais,
agrotóxicos e intempéries. São resistentes ao ozônio e ao
envelhecimento.

