
Os tubos multicamada são usados em sistemas de freio a ar de veículos rodoviários, 

produzidos com uma nova e inovadora tecnologia de coextrusão simultânea, que apresenta grandes 

exigências na sua fabricação. Este produto é constituído por cinco camadas com três tipos de 

poliamidas diferentes fortemente unidas, combinando uma gama de propriedades únicas a este 

produto. Entre as camadas interna e externa de PA12 estão camadas intermediárias (adesivas) em 

PA612 usadas para fornecer aderência ao núcleo de PA6 flexível, assegurando assim a qualidade 

exigida na aplicação pretendida.  

Esta linha atende as exigências das normas internacionais de tubos termoplásticos para 

sistemas de freio a ar ISO 7628 (tipo 2) e SAE J844 (tipo A). Uma opção altamente vantajosa em 

relação às características do tubo, pois traz ganhos significativos nas propriedades de resistência 

termomecânicas e uma redução no seu preço final.  

Principais propriedades: 

- Excelente resistência química a ácidos

- Excelente resistência bases fortes

- Excelente resistência térmica

- Excelente resistência mecânica

- Excelente propriedade de barreira

- 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: sistemas de freio a ar (Air Brake) de caminhões e seus implementos. 

Pressão de trabalho: as pressões de serviço variam de acordo com o diâmetro e espessura da 

parede do tubo, sempre se observando a temperatura de trabalho, conforme gráfico a seguir. 

Temperatura de trabalho: de -40ºC até +100ºC na pressão de trabalho indicada.  

Tubo Multicamada para Freio a Ar 



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- 

620 MT 6,00 4,00 1,00 12,5 100 30 

625 MT 8,00 6,00 1,00 12,5 100 40 

630 MT 10,0 7,50 1,25 12,5 100 60 

635 MT 12,0 9,00 1,50 12,5 100 60 
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