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Fabricantes de Empanques desde 1891

Um dos principais fabricantes mundiais de empanques e
ferramentas de alta qualidade para bombas e válvulas
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A Palmetto teve origem em Manhattan, com a Manhattan Braiding Company
fundada em 1872. Manhattan Company fabricava empanques inovadores e de
qualidade, em linho, e encontrava-se entre os primeiros no mundo a fornecer
recursos de auto-lubrificantes para materiais de vedação. Greene, Tweed, agora
uma líder global em engenharia de soluções personalizadas para uma variedade de
indústrias, comprou este negócio de sucesso em 1889, conduzindo-o a uma altura
de crescimento e oportunidade.
Em 1891, a empresa alcançou um novo nível de sucesso no mercado industrial
com o desenvolvimento de um novo empanque entrançado. Este material auferiu
melhor desempenho a válvulas de serviço a vapor, mantendo a maciez e
lubrificação para minimizar o risco de falhas da bomba. Na verdade, foi esse novo
material que veio dar o nome Palmetto à Empresa, do modelo entrançado da
árvore Palmeira.
Em 1928, a marca Palmetto cresceu quando foi escolhida para o navio "The City
of New York". Comandado pelo Almirante Byrd e com destino a Antártida, a
tripulação procurava melhorar o funcionamento do navio em condições severas,
usando assim o material sintético dos empanques Palmetto.
Em 1987 a Palmetto tornou-se uma subsidiária de propriedade de Greene, Tweed,
abrindo uma nova fábrica em Denton, Maryland. Com foco em entrançados de
alta performance para uma ampla variedade de mercados, Palmetto oferece um
portfólio de produtos diversos em todo o mundo, da América do Norte à Ásia e
Europa. Os nossos materiais pioneiros incluem tanto de dissipação de calor, tais
como as aramidas Zenar ™, bem como impregnantes altamente eficazes e
enchimentos como Impregloid ™ e HDY.
Palmetto continua na vanguarda das melhorias industriais, desenvolvendo novos
materiais de empanques para os nossos clientes. Estamos empenhados em trazerlhe o empanque mais eficiente do mercado e vamos continuar o nosso
investimento em novas soluções para atender às suas necessidades mais críticas de
vedação.
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Empanques para serviços gerais
MATERIAL

MODELO
PALMETO

DESCRIÇÃO/ APLICAÇÃO
Linho sebo com lubrificante de
cera. Geralmente usado nos

Linho

1600

tubos da popa e
empancamento dos lemes.

Linho sebo com lubrificante de
cera e revestimento de grafite.
Linho

1600G

Igual a 1600, mas com
acrescento de revestimento de
grafite.
Linho empregnado com grafite

Linho

1607

e revestimento em grafite.

Linho com revestimento de
Linho

1613

PTFE. Empanque económico
de fibra natural.

Fio sintético com grafite e
lubrificante. Empanque de
Acrílico

1007AF

acrílico e grafite. Versão
económica do 1030AF.

Fio sintéctico com PTFE e
lubrificante. Empanque de
acrílico branco para usos
Acrílico

1347AF

gerais. Também utilizado para
guilhotina e válvulas postigo.
Versão económica do 1932.

IMAGEM
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MATERIAL

MODELO
PALMETO

DESCRIÇÃO/ APLICAÇÃO
Fio sintético com aramida e
grafite nos cantos.

Acrílico /
Aramida

Semelhante ao 1347AF, mas
1340

com cantos de aramida
amarela para auferir força e
impedir a extrusão do
empanque.
Composto de 4 fios com
grafite. É o empanque

Composto

1030AF

geralmente mais
recomendado. Também pode
ser usado em válvulas.
Composto de 4 fios com
PTFE. Bom empanque de
grafite não escuro para usos

Composto

1392S

gerais com excelente

1392H

capacidade de selagem.
1392H não tem lubrificação
adicional. Adequado para
aplicações estáticas.

IMAGEM
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PTFE/Grafite, Empanques para serviços gerais, fluidos
pastosos e veios de alta rotação
MATERIAL

MODELO
PALMETO

DESCRIÇÃO/ APLICAÇÃO
PTFE/Grafite 100% GFO. Boa
dissipação de calor,

PTFE/ Grafite

1389 / 123GFO

propriedades de selagem,
ampla faixa de Ph. Excelente
em todos os serviços gerais.
PTFE/Grafite com núcleo de

PTFE/ Grafite

VA1389

grafite flexível, o que facilita a
dissipação do calor.
PTFE/Grafite. Boa disipação
de calor, ampla faixa de Ph
selante. Adequado para tdos

PTFE/ Grafite

1390

os serviços em geral. É um
empanque mais forte e
resistente que o 1382 e que o
1389.
PTFE/Grafite com TFE branco
nos cantos. Boa dissipação de

PTFE/ TFE

1362

calor, selagem e cantos
reforçados para evitar
extrusão do empanque.
PTFE/Grafite. Boa dissipação
de calor, propriedades de

PTFE/ Grafite

1382

selagem, ampla faixa de Ph.
Indicado duma forma geral
para todos os serviços de
empancamentos.

IMAGEM
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1387
PTFE/
Grafite

Pedido especial
(disponível a
duas semanas
do pedido)

MATERIAL

MODELO
PALMETO
1369

Pedido especial
PTF/TFE

(disponível a
duas semanas
do pedido)

PTFE/Grafite sem lubrificante.
Para aplicações que não
requerem lubrificação
adicional. Frequentemente
usado em turbinas hidráulicas.

DESCRIÇÃO/ APLICAÇÃO

IMAGEM

PTFE/Grafite e TFE. Boa
dissipação ao calor, selagem
e ampla faixa de Ph.
Excelente empanque para
todos os serviços gerais

Fluidos pastosos/Abrasivos

(Mineração, asfalto, areias de óleo,

lodo de esgoto, dragagem, etc.)
MATERIAL

MODELO
PALMETO

DESCRIÇÃO/ APLICAÇÃO
Empanque de aramida com
PTFE. Se a aplicação permitir

Aramida

1350

usar empanque preto,
considere usar o PE1000 ou o
PE1082.
Empanque resistente a fluidos
pastosos com grafite e PTFE.
Veda e dissipa o calor melhor
que os tradicionais

Aramida

PE1000

empanques de aramida
amarelos. Frequentemente
usado em bombas de pistão
com anéis alternados de
4010AF

IMAGEM
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Empanque resistente a fluidos
pastosos com lubrificante para
aplicações abrasivas e
Aramida/ PTFE

PE1082

arenosas. Para suspensões
de alta pressão, use com
anéis de extremidade para
prevenir a extrusão.

MATERIAL

MODELO
PALMETO

DESCRIÇÃO/ APLICAÇÃO
Empanque branco resistente a
fluidos pastosos. Menos

Aramida

1371

abrasivo e mais ampla faixa
de Ph que a aramida amarela.

PE1376
Aramida

Pedido especial

pantanosos com faixa ampla

(disponível a

de Ph e melhor vedamento e

duas semanas
do pedido)
PE1377

Pedido especial
Aramida/PTFE

Empanque resistente a fluidos

(disponível a
duas semanas

dissipação de calor que o
1371.
Empanque resistente a fluidos
pastosos com ampla faixa de
Ph combinado com PTFE e
Grafite, o que facilita no eixo.

do pedido)
PTFE/Grafite e aramida
amarela. Empanque de longa
duração, que não danificará o
PTFE/ Aramida

1357

equipamento como a aramida
amarela. Se estiver a usar o
1357, sugerimos que
experimente o PE1082.

IMAGEM
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PTFE/Grafite com aramida
amarela nos cantos que
PTFE/ Aramida

1359

aumenta a resistência e
previne a extrusão do
Empanque.

1363
TFE/
Aramida

Pedido especial
(disponível a
duas semanas
do pedido

MATERIAL

MODELO
PALMETO

TFE e Aramida. Indicado para
misturadores ou aplicações
similares que exijam boa
compatibilidade química e
força.

DESCRIÇÃO/
APLICAÇÃO

IMAGEM

TFE com cantos de aramida.
Semelhante ao 1363, mas
TFE/ Aramida

1364/1367SK

com aramida amarela apenas
nos cantos, o que previne a
extrusão do empanque.

TFE Industria Alimentar & Química
MATERIAL

MODELO
PALMETO

DESCRIÇÃO/ APLICAÇÃO
TFE com lubrificante, vasta
gama de pH para excelente
compatibilidade química.

TFE

1367S

IMAGEM
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TFE sem lubrificante,
geralmente para aplicações
estáticas como válvulas.

TFE
(FDA

1367H

complacente)

Idêntico ao 1367S mas sem
lubrificação adicional. Vasta
gama de pH para uma
excelente compatibilidade
química.

TFE
(FDA

TFE com óleo lubrificante
1367FS

mineral.

complacente)
TFE, compatível com altas
temperaturas FDA. A melhor

TFE
(FDA

1367C

complacente)

escolha para altas rotações ou
altas temperaturas que
exigem empanque branco.

Altas Rotações / Altas Temperaturas
MATERIAL

MODELO
PALMETO

DESCRIÇÃO/ APLICAÇÃO
Empanque muito bom em altas
temperaturas para todas as

Grafite Flexível

5000

bombas e válvulas. (Não contém
fios)

Grafite flexível com fios de inconel.

Grafite Flexível
(somente

5000W

válvulas)

Usado em válvulas ou para
aplicações estáticas.
Grafite flexível, com muito mais fio
de inconel que o 5000W.

Grafite Flexível
(somente
válvulas)

5010

Empanque de alta pressão e
válvulas a vapor

IMAGEM
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Grafite flexível com carbono nos
cantos. Excelente empanque,
Grafite Flexível

5080

universal em centrais eléctricas
para bombas e válvulas.

Grafite Flexível com PTFE nos
Grafite Flexível

PINNACLE

cantos e lubrificante

Carbono com núcleo de grafite e
cantos de aramida. Empanque
Carbono/ Grafite
flexível/ Aramida

PE5158

apropriado para fábricas de papel,
em bombas de acção de fluidos
pastosos ou de alta velocidade e
temperatura.

MATERIAL

MODELO
PALMETO

DESCRIÇÃO/
APLICAÇÃO
Carbono impregnado com
PTFE e micro grafite sem

Carbono

1570

revestimento externo. Bom
para aplicações em altas
temperaturas.
Empanque económico, em
alternativa ao 1585. Idêntico

Carbono

1575

ao 1570 mas com um
revestimento de grafite.
Excelente para altas
velocidades e temperaturas.

IMAGEM
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Empanque económico,
alternativo ao 1588. Idêntico
Carbono

1578

ao 1570 mas com
revestimento em PTFE.
Excelente para altas
temperaturas e velocidades.
Empanque de carbono sem
revestimento externo.

Carbono

1580

Empanque de carbono 1580
mas com revestimento de
grafite. Bom para alimentação
Carbono

1585

de caldeiras com rotações
altas e bombas de
condensado. Este empanque
é frequentemente usado com
anéis alternados de 4010AF.

MATERIAL

MODELO
PALMETO

DESCRIÇÃO/
APLICAÇÃO
Igual ao 1580 mas com
revestimento de PTFE.
Empanque com boa selagem

Carbono

1588

a altas temperaturas. Um
modelo padrão em fábricas
de papel.
Carbono com fio de inconel,
para válvulas e aplicações

Carbono
(Somente
Válvulas)

4062AF

estáticas.

IMAGEM
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Empanque de filamentos de
Grafite

1550

grafite, sem revestimento
externo, para altas
temperaturas.
Empanque de filamentos de
grafite, igual ao 1550, mas

Grafite

1555

com revestimento de grafite.

Folha de alumínio retorcida
para aplicações de alta
Folha de
Alumínio

4000AF

temperatura.

Folha de Babbitt torcida para
aplicações de alta
temperatura. Sugere-se que
Folha de Babbitt

4010AF

seja usada em simultâneo
com outros empanques de
altas temperaturas (1585 ou
1575) para ajudar na
extração.

