
Um tubo termoplástico com parede multicamada para transporte de combustível proporciona 

uma menor permeação de hidrocarbonetos (encontrados nos combustíveis) para o meio ambiente. 

 Este tubo é constituído por três camadas (não condutivas) fortemente unidas com materiais 

de diferentes funcionalidades. A camada interna é constituída de PVDF (fluoreto de polivinilideno), 

que é um fluoropolímero de alta resistência química, baixo desgaste e baixa adesão. A camada 

externa é em PA12 (poliamida 12) flexível, que fornece boa resistência química, boa resistência ao 

impacto e propriedades dinâmicas.  A camada intermediária é um adesivo que provê aderência entre 

as camadas interna e externa garantindo resistência a pressão de trabalho mesmo a altas 

temperaturas. 

Este produto atende as exigências da norma internacional SAE J2260 para tubulação 

multicamada não metálica para sistema de combustível líquido, indicado para transferência de 

gasolina ou misturas de álcool com gasolina, podendo ser aplicado também para passagem de diesel 

e querosene. 

Principais propriedades: 

- Baixa permeabilidade com excelente propriedade

de barreira

- Excelente resistência química a ácidos e bases

fortes

- Baixa adesão da camada interna (menor

entupimento)

- Excelente resistência térmica

- Excelente resistência mecânica

- Alta resistência ao impacto a baixas temperaturas

- Alta resistência à abrasão

- Boa resistência à fadiga

- Boa resistência mecânica em altas temperaturas

- Baixo coeficiente de atrito

- Baixa absorção de umidade

- Boa flexibilidade, mesmo a baixas temperaturas

Principais aplicações: transferência de combustível líquido do tanque até o motor de veículos 

leves, caminhões e implementos.  

Pressão de trabalho: 4,5 bar. 

Temperatura de trabalho: de -40ºC até 90ºC na pressão de trabalho indicada, podendo ser usado 

no pico intermitente de temperatura até 115°C.   

 Bitolas produzidas: 

Código Diâmetro 
Externo 
-mm-

Diâmetro 
interno 
-mm-

Espessura 
da Parede 

-mm-

Pressão Máxima 
de Trabalho a 

23°C 
-Bar-

Comprimento 
da Bobina 
-metros-

Raio Mínimo 
de 

Curvatura 
-mm-

DES1 MT 8 6 1 4,5 100 40 

DES2 MT 12 9 1,5 4,5 100 60 

Cor Padrão 

Preto 

Tubo Multicamada para Combustível 


