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ADVERTÊNCIAS - COPOS E CÚPULAS DE POLICARBONATO

Ácido Fórmico

Ácido Hidroclórico

Ácido Nítrico

Ácido Sulfúrico

Ácido Etílico

Ácido Isopropílico

Ácido Metílico

Aldeído

Amônia

Anidrico

Anilina

Benzeno

Carbonato de Âmonia

Ciclo Hexanol

Clorobenzeno

Cloroetileno

Clorofórmico

Cresol

Diamina

Éter Etílico

Freon

Fenol

Gasolina

Hidróxido de Amônia

Hidróxido de Sódio

Metiletilcetona

Óleo para freio hidráulico

Acético Azônio

Percloroetileno

Tetracloreto de Carbono

Thinner

Tolueno

Terpentina

Xileno

Obs.:Esta tabela é parcial, sendo apenas
orientativa.

Acetona

Ácido Acético

Copos e cúpulas de policarbonato transparente são de
altíssima resistência mecânica e ideais para aplicação em
filtros e lubrificadores. São apropriados para uso em
ambientes industriais, mas não devem ser instalados em
locais onde possam estar em contato direto com raios
solares, sujeitos a impactos e temperaturas fora dos limites
especificados. Alguns produtos químicos podem causar
danos aos copos e cúpulas de policarbonatos, os quais não
devem entrar em contato com hidrocarbonetos aromáticos e
halogenados, alcoóis, componentes orgânicos clorados,
produtos de caráter básico orgânicos e inorgânicos, aminas e
cetonas (vide tabela de elementos não compatíveis). O filtro e
o lubrificador não devem ser instalados em locais onde o
copo possa estar exposto à ação direta de óleo de corte
industrial, pois alguns aditivos usados nesses óleos podem
agredir o policarbonato. O filtro deve ser instalado
verticalmente com o copo na posição inferior. Deve-se
constantemente drenar o condensado para que o mesmo
não atinja a base do elemento filtrante.
Importante! Ao notar qualquer alteração no copo ou na
cúpula visora de policarbonato, tais como microtrincas,
trincas, perda da trasnparência parcial ou total substitua-o
imediatamente e verifique se há algum agente não
compatível em contato com o mesmo ou que se encontre
suspenso no ar em razão de evaporação.

LIMPEZA
Para limpar os copos e cúpulas visora
de Policarbonato usar somente água e
sabão neutro.

Veja abaixo os principais elementos
não compatíveis com o Policarbonato:

Preparação de Ar Standard


