
Selos com recorte côncavo 
das séries 10K, 22K, 23K
INSTALAÇÃO DO SELO - APLICAÇÃO DO CILINDRO

SELO DE HASTE SELO DO PISTÃO

SELOS ENGENHEIRADOS DE POLÍMEROS
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
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Orientação da haste/selo da sobreposta

Instale o selo no alojamento.

Empurre o selo para baixo e no sentido do centro da 
sobreposta. Solte e deixe o selo se encaixar no alojamento.

Orientação do selo do pistão bidirecional

Prenda o pistão com segurança, coloque o selo no alojamento 
e pressione-o com o dedo para esticá-lo sobre a cabeça do 
pistão.

Use uma ferramenta não metálica para ajudar a esticar o selo 
completamente sobre o pistão.

•	 Limpe	bem	o	equipamento;	remova	bordas	afiadas	e	rebarbas	antes	de	instalar	os	componentes	de	vedação

•	 Acessórios,	materiais	ou	dispositivos	de	proteção	devem	ser	usados	sempre	que	o	selo	passar	sobre	roscas,	
bordas afiadas, entalhes ou perfis de superfícies similares

•	 As	ferramentas	de	instalação	devem	ser	de	metal	macio,	madeira	ou	plástico	sem	bordas	afiadas.	 
Deve-se evitar o uso de chaves de fenda e outras ferramentas similares

•	 Lubrificantes	são	aceitáveis	e,	na	maioria	dos	casos,	desejáveis	para	facilitar	a	instalação.	O	fluido	 
hidráulico usado no sistema pode geralmente ser usado como lubrificante para o selo



860 Salem Street
Groveland, MA 01834 EUA
Telefone: 781-438-7000  Fax: 978-469-6528
www.chesterton.com

© A.W.Chesterton Company, 2012. Todos os direitos reservados.
® Marca registrada de propriedade e licenciada pela
 A.W.Chesterton Company nos EUA e em outros países.

Os certificados ISO da Chesterton podem ser encontrados em www.chesterton.com/corporate/isoDISTRIBUÍDO PELA:

FORMULÁRIO NO. PT88813  REV. 1  PRINTED IN USA 12/12

1

3

2

4

Coloque o selo sobre o martelo principal cuidando para que o 
lábio do DI não dobre para trás sobre si mesmo.

Aplique uma força perpendicular ao martelo principal no ponto 
em que o lábio se alarga sobre a abertura da caixa de selagem.   
Isto reduz a interferência do lábio e permite que o selo entre na 
caixa.

Deslize o selo para baixo do martelo e alinha o lábio com a 
abertura da caixa de selagem.

Utilizando ferramentas não metálicas, bata levemente no tacão 
e, ao mesmo tempo, na ponta do lábio. A configuração de 
cada aplicação e equipamento é diferente e esta etapa poderá 
exigir duas ou mais pessoas.

INSTALAÇÃO DO SELO - PRENSA/APLICAÇÃO DO MARTELO PRINCIPAL

Todas as declarações relativas a pressões, temperaturas, velocidades e classificações de serviço baseiam-se na experiência de serviços gerais. Devido à ampla variedade de aplicações de nossos produtos, à 
gama de produtos disponíveis e à variedade das condições encontradas nos equipamentos, além dos fatores humanos imprevisíveis envolvidos na instalação desses produtos pelo usuário final, não se deve 
confiar nas recomendações indicadas sem ter experiência prévia com o serviço específico. 

Pelas razões expostas, a A.W. Chesterton Company não oferece garantias expressas ou impostas por lei que os produtos recomendados são seguros por qualquer período, para qualquer medida de serviço 
ou para qualquer finalidade específica.


