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Materiais fibrosos

Ver a actualização
da Escova Industrial
Antiestática

As escovas antiestáticas da Sacema foram desenvolvidas para dissipar as cargas estáticas que
podem causar vários problemas. Estas cargas, que são geradas pelo contacto ou fricção entre peças,
são descarregadas pelas fibras muito finas destas escovas, feitas de fibra de carbono ou de aço
inoxidável (ou mesmo de penas de avestruz).

ESCOVAS ANTIESTÁTICAS

Escova antiestática com fibras entrançadas de aço inoxidável

Escova antiestática com fibras de carbono

291000

291007

Tufos antiestáticos em fibra de carbono

291006
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ESCOVAS ANTIESTÁTICAS

Material fibroso

Fibras de carbono

Código

291008

Aço inoxidável entrançado 291001

Perfil H

Material fibroso

Fibras de carbono

Código

291009

Aço inoxidável entrançado 291002

Perfil F

Material fibroso

Fibras de carbono

Código

291010

Aço inoxidável entrançado 291003
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ESCOVAS ANTIESTÁTICAS

Material fibroso

Fibras de carbono

Código

291011

Aço inoxidável entrançado 291004

Material fibroso

Fibras de carbono

Código

291012

Aço inoxidável entrançado 291005

Perfil Y
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ESCOVAS ANTIESTÁTICAS

Produto

Fusível de fibra de carbono

Código

291013

Tufo de fibra de carbono 291006

MECHA E TUFO DE FIBRA DE CARBONO ANTIESTÁTICO
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