
INSTALAÇÃO DO SELO - MÉTODO DE TORCER

SELOS ENGENHEIRADOS DE POLÍMEROS
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
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Não importa o lado do selo que ficar voltado ara o fluido.

Remova os tirantes. Localize e junte as extremidades bipartidas 
na posição 12 horas. 

NOTA: Depois de concluída a instalação, é aceitável que haja 
um pequeno espaço entre as extremidades bipartidas do 
anel de vedação.

Prendendo os dois tirantes, torça e passe o selo em volta  
do eixo.

Aplique a força necessária para pressionar o selo 
uniformemente no interior do alojamento. Comece inicialmente 
pressionando as juntas no sentido da posição 6 horas.

Convencional quando não houver limitação de espaço

Selos com eixo inferior a 7,5 cm (3 polegadas) são enviados sem os tirantes

 X

Selo rotativo bipartido 
33K
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Deslize um tirante de uma extremidade para a outra. 

Pressione para aproximar os componentes do selo e deslize um 
segundo tirante sobre eles.

Remova os tirantes. Localize e junte as extremidades bipartidas 
na posição 12 horas. 

NOTA: Depois de concluída a instalação, é aceitável que haja 
um pequeno espaço entre as extremidades bipartidas do 
anel de vedação.

Afaste as extremidades onde o selo é bipartido e posicione a 
que possuir o tirante no sentido do eixo.  

Repita a etapa 3 até o segundo tirante alcançar a outra 
extremidade bipartida.

Aplique a força necessária para pressionar o selo 
uniformemente no interior do alojamento. Comece incialmente 
pressionando as juntas no sentido da posição 6 horas.

INSTALAÇÃO DO SELO - MÉTODO "FEED AND SLIDE" (AVANÇAR E DESLIZAR)

Para espaço de instalação limitado
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