CHEMFAB®
PARTNER FOR PERFORMANCE

A Saint- Gobain no
mundo

Mais de

350

Empresa líder mundial nos mercados
industriais e da construção civil, por
mais de 350 anos, a Saint-Gobain
projeta, fabrica e distribui materiais e
soluções que são a chave para o bem
estar de cada um de nós e para o
futuro de todos.

Entre uma das 100 empresas mais inovadoras no
mundo, continuamos a implementar o nosso know-how
tecnológico para oferecer soluções aprimoradas para as
aplicações mais exigentes em diversos segmentos.

anos no setor

Operações em

66
8

países

A divisão de Plásticos de Performance , como
parte do grupo Saint-Gobain, conta com
conhecimento e experiência nas áreas de
inovação e co-desenvolvimento via uma ampla
variedade de materiais de alta performance e
processos exclusivos.

Centros de Pesquisa
& Desenvolvimento

Dobrou de tamanho

20
170.000
em

anos

Empregados

1 em 4 produtos da Saint-Gobain comercializados
hoje foram desenvolvidos nos últimos

5

anos

Nossas soluções atendem as necessiades e
resolvem problemas de vários setores
industriais como automotiva, aeroespacial,
saúde, defesa, segurança, e até alimentos e
bebidas.
Com a fabricação global e uma extensa rede
de distribuição, a Saint-Gobain Plásticos de
Performance oferece soluções para as
necessidades mais exigentes, ao mesmo
tempo em que se empenha em exceder a
satisfação do cliente, na inovação e na
excelência operacional.

Químico se refere a capaciade de
Contenção Confiável e barreira à soluções
para o manuseio seguro de líquidos e gases
agressivos
Quimicamente inerte
Excelentes propriedades de barreira

Superfície se refere a Alta Produtividade:
economia de tempo, materiais e energia
através da menor fricção & propriedades de
antiaderentes
Anti aderente e lavável
Higiênico e em conformidade para uso em alimentos
O menor coeficiente de fricção

Térmico se refere a Performance consistente
e processamento em uma ampla faixa de
temperatura de operação
Termicamente estável de -150 a 260°C
Não inflamável e resistente a chama
Excelente transferência de calor

Mecânico se refere ao desempenho
duradouro e consistente em
condições severas

CHEMFAB®
PARTNER

for Performance
Projetado para fabricantes que buscam
um excelente desempenho e eficiência
nos processos que enfrentam condições
desafiadoras, CHEMFAB® é a solução em
tecidos revestidos de alto desempenho
que elimina a incerteza através de
inovação em co-desenvolvimento,
desempenho consistentes e longa
duração para uma ampla gama de
aplicações críticas.

Nós auxiliamos nossos clientes com
capacidades técnicas internas
incomparáveis no setor. Com a pesquisa e
o co-desenvolvimento sendo o cerne da
nossa estratégia, nos concentramos em
inovações revolucionárias e na melhoria
contínua de nossos produtos, processos e
serviços, visando abertura e atenção às
necessidades dos clientes.

Dimensionalmente estável
Flexível, termicamente soldável
Alta resistência a tração e ao rasgo

Elétrico se refere a operação segura e
desempenho de confiança através das
propriedades mais elevados de transparência
de radio freqüência e isolamento
Alta rigidez dielétrica
Microondas transparentes
Baixas perdas elétricas

É nosso conhecimento em
materiais, experiência de design e
capacidade de processo que fazem
dos produtos CHEMFAB®, a marca
líder mundial em tecidos recobertos
em PTFE e silicone, filmes e
laminados, a mais de 40 anos.
Nossa busca incansável em criar os
materiais de melhor desempenho e
mais longa duração nos torna o
parceiro certo para resolver os
desafios do futuro.

Durabilidade significa maior
produtividade e menor
custo ...

COPPERTAPE PSA 11
Laminação de diferentes filmes de PTFE sobre um
substrato de fibra de vidro com adesivo de silicone em
uma das faces. Tipicamente utilizado para embalagens
em envazadoras e revestimento antiaderente para
industria alimenticia, ceramica, textil e borracha. Atéé
2 vezes mais duravel que as fitas convencionais. AS PSA

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Adesão
Tipo Adesivo
Temperatura de Operação
Largura

UNID
(g/m2)
(mm)
(N/in )
--(°C)
(mm)

VALOR

240
0.11
10.8
SILICONE
-73 a +260
950

COPPERTAPE PSA 15
Laminação de diferentes filmes de PTFE sobre um
substrato de fibra de vidro com adesivo de silicone em
uma das faces. Tipicamente utilizado para embalagens
em envazadoras e revestimento antiaderente para
industria alimenticia, ceramica, textil e borracha. Até duas
vezes mais duravel que as fitas convencionais.

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Adesão
Tipo Adesivo
Temperatura de Operação
Largura

CHEMFAB 008 STD

Peso
Espessura
Resistência à Tração
Resistência ao Rasgo
Temperatura de Operação
Largura

UNID
(g/m2)
(mm)
(N/in )
(N)
(°C)
(mm)

(g/m2)
(mm)
(N/in )
--(°C)
(mm)

CHEMFAB PSA 008 STD

AS

CHEMFAB 008 STD é o mais popular e versátil tecido de
fibra de vidro recoberto com PTFE. Este tecido proporciona
boa propriedade antiaderente para uma grande variedade
de aplicações. Este tecido é tipicamente utilizado como
uma superfície antiaderente em assadeiras e
equipamentos de selagem a quente.

PROPRIEDADE FISICA

UNID

Peso
Espessura
Adesão
Tipo Adesivo
Temperatura de Operação
Largura

130
0.080
220 x 320
7x2
-150 a +260
1000

315
0.15
10.8
SILICONE
-73 a +260
950

4

CHEMFAB PSA 008 STD é um fino tecido de fibra de vidro
recoberto com PTFE versátil e muito utilizado com adesivo
de silicone resitênte a alta temperatura em uma das faces. É
utilizado essencialmente na indústria de embalagem para
revestir elementos aquecidos em equipamentos de selagem
a quente.

PROPRIEDADE FISICA

VALOR

VALOR

UNID
(g/m2)
(mm)
(N/in )
--(°C)
(mm)

VALOR
175
0.115
8.3
SILICONE
-73 a +260
1000

CHEMFAB 013 STD

CHEMFAB PSA 013 STD

CHEMFAB 013 STD é o tecido de fibra de vidro recoberto
com PTFE mais utilizado, versátil e robusto como superfície
antiaderente. Utilizado tipicamente para aplicações
antiaderentes em processos industriais de embalagens,
plásticos, cozimento ou simplesmente como superfície
deslizante em outras indústrias.

CHEMFAB PSA 013 STD é o mais popular e versátil tecido de
fibra de vidro recoberto com PTFE com adesivo de silicone
resistente a temperatura em uma das faces. É
essencialmente utilizado na indústria de embalagens para
revestir elementos aquecidos, bem como para proteger
cilindros em maquinários comuns nas indútrias de
processamento de papel e plásticos.

AS PSA

PROPRIEDADE FISICA

UNID
(g/m2)
(mm)
(N/in )
(N)
(°C)
(mm)

Peso
Espessura
Resistência à Tração
Resistência ao Rasgo
Temperatura de Operação
Largura

CHEMFAB 015 STD

4

A3

VALOR

245
0.13
480 x 520
13 x 13
-150 a +260
1000, 1500

PSA A3

CHEMFAB 015 STD é um tecido de fibra de vidro recoberto
com PTFE altamente consolidado com uma superfície
antiaderente extra brilhante e lisa. Tipicamente utilizado
como tecido antiaderente para revestir placas de
soldagem de PVC ou em equipamentos de selagem
térmica de embalagem, bem como uma cobertura
antiaderente para cilindros de secagem.

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Resistência à Tração
Resistência ao Rasgo
Temperatura de Operação
Largura

UNID
(g/m2)
(mm)
(N/in )
(N)
(°C)
(mm)

VALOR

300
0.15
480 x 520
13 x 13
-150 a +260
1000, 1500

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Adesão
Tipo Adesivo
Temperatura de Operação
Largura

UNID
(g/m2)
(mm)
(N/in )
--(°C)
(mm)

CHEMFAB PSA 015 STD

4

VALOR

290
0.165
10.8
SILICONE
-73 a +260
1000

4

CHEMFAB PSA 015 STD é um tecido de fibra de vidro
recoberto com PTFE que combina boa resistência mecânica
e excelente flexibilidade, bem como resistência ao vinco e à
ruptura. É tipicamente utilizado para correias laterais de
alta velocidade na indústria de embalagens.

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Adesão
Tipo Adesivo
Temperatura de Operação
Largura

UNID
(g/m2)
(mm)
(N/in )
--(°C)
(mm)

VALOR

345
0.175
10.8
SILICONE
-150 a +260
1000

Mercados e Aplicações

CHEMFAB 020 STD
CHEMFAB 020 STD é um dos tecidos de fibra de vidro
revestido com PTFE mais populares devido à sua
combinação de propriedades de antiaderência e
resistência mecânica. É tipicamente usado como
superfície antiadente em aplicações de selagem térmica /
embalagem, ou como correia transportadora para
processamento de plástico ou cozimento de alimentos.
indu-strial.
PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Resistência à Tração
Resistência ao Rasgo
Temperatura de Operação
Largura

UNID
(g/m2)
(mm)
(N/in )
(N)
(°C)
(mm)

CHEMFAB 025 STD

VALOR

315
0.2
700 x 800
20 x 35
-150 a +260
1000, 1500

PSA

CHEMFAB 025 STD é um tecido de fibra de vidro revestido
com PTFE muito liso que proporciona excelentes
propriedades de antiaderência e estabilidade dimensional.
As aplicações típicas incluem correias transportadoras,
superfície antiaderente para fabricação de laminados e
processamento de polímeros. CHEMFAB 025 STD também
é usado para isolamento elétrico.

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Resistência à Tração
Resistência ao Rasgo
Temperatura de Operação
Largura

UNID
(g/m2)
(mm)
(N/in )
(N)
(°C)
(mm)

VALOR

480
0.25
740 x 910
20 x 25
-150 a +260
1000

CHEMFAB PSA 015 COND
CHEMFAB PSA 015 COND é um tecido revestido com
PTFE liso, anti-estático e mecanicamente resistente. É
tipicamente usado para a fusão de correias por pressão e
como uma superfície antiaderente / correia
transportadora para vários processos de laminação
térmica, como madeira, compósitos plásticos e células
solares.

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Adesão
Tipo Adesivo
Temperatura de Operação
Largura

UNID
(g/m2)
(mm)
(N/in )
--(°C)
(mm)

CHEMFAB 025 COND

VALOR

320
0.17
7.5
SILICONE
-150 a +260
1000

CHEMFAB PSA 025 LW

PSA

CHEMFAB 025 COND é um tecido revestido com PTFE liso,
anti-estático e mecanicamente resistente. É tipicamente
usado para a fusão de correias por pressão e como uma
superfície antiaderente / correia transportadora para
vários processos de laminação térmica, como madeira,
compósitos plásticos e células solares.

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Resistência à Tração
Resistência ao Rasgo
Temperatura de Operação
Largura

TCK 5 MIL

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
(N)
(°C)
(mm)

VALOR

420
0.25
810 x 920
18 x 20
-150 a +260
1000

Peso
Espessura
Resistência à Tração
Resistência ao Rasgo
Temperatura de Operação
Largura

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
(N)
(°C)
(mm)

CHEMFAB PSA 025 LW é um tecido revestido com PTFE de
alta resistência com adesivo de silicone resistente a altas
temperaturas em uma face. É usado para revestir
elementos de aquecimento na indústria de embalagens, e
também como uma superfície antiaderente de fácil
substituição nas indústrias de processamento de
plásticos / polímeros.

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Adesão
Tipo Adesivo
Temperatura de Operação
Largura

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
--(°C)
(mm)

CHEMFAB 010 STD

AS

TCK 5 MIL é um tecido de aramida revestido com PTFE
com uma relação de resistência à tração versus espessura
extremamente alta. É tipicamente usado em aplicações de
correia transportadora onde um material fino de alta
resistência é necessário. Recomenda-se a utilização em
ambientes húmidos e a vapor.

PROPRIEDADE FISICA

Economia de tempo,
materiais e energia através
das propriedades de
antiaderência e baixa
fricção

VALOR

198
0.15
889 x 889
44 x 35
-150 a +260
1250

VALOR

480
0.25
10.8
SILICONE
-150 a +260
1000

AS VC

A série standard provê excelente relação custo beneficio
para aplicações que requerem superfície anti-aderentes.
Corte e Solda, revestimento de mesas e de cilindros são
aplicações típicas desta série, onde o teor de Teflon® não é
critico e tecidos com alguma textura é desejável.

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Resistência à Tração
Resistência ao Rasgo
Temperatura de Operação
Largura

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
(N)
(°C)
(mm)

Alimentos

Embalagem

Componentes / Isolamento

Polímeros / Processamento de Plásticos

Têxteis / Não-tecidos

Outros

VALOR
163
0.1
420 x 490
13 x 13
-150 a +260
1000

COPPERTAPE PSA 025 STD

CHEMLAM 4

Laminação de diferentes filmes de PTFE sobre um
substrato de fibra de vidro com adesivo de silicone em
uma das faces. Tipicamente utilizado para embalagens
em envazadoras e revestimento antiaderente para
industria alimenticia, ceramica, textil e borracha. É até
duas vezes mais duravel que as fitas convencionais. PSA

Laminado de tecido de fibra de vidro com filme PTFE.
Fornece excelente propriedade de barreira e
antiaderência. Adequado como superfície antiaderente
no processamento de alimentos, como grelhar, assar e
tostar com ciclos térmicos regulares. Sua versão adesiva
também é usada como superfície antiaderente para
revestir moldes no processamento de polímeros.

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Adesão
Tipo Adesivo
Temperatura de Operação
Largura

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
--(°C)
(mm)

PROPRIEDADE FISICA

VALOR

430
0.25
10.8
SILICONE
-150 a +260
950

CHEMFAB 035 COND

Peso
Espessura
Resistência à Tração
Resistência ao Rasgo
Temperatura de Operação
Largura

Peso
Espessura
Resistência à Tração
Resistência ao Rasgo
Temperatura de Operação
Largura

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
(N)
(°C)
(mm)

VALOR

210
0.11
150 x 120
13 x 9
-150 a +260
950

AS

CHEMFAB 035 COND é um tecido de vidro revestido com
PTFE super-suave. Oferece propriedade antiaderente
excelente e durável combinada com alta resistência
mecânica e estabilidade dimensional. É usado como
material de correia para processos de fusão e laminação,
incluindo filmes, espumas, tecidos e tecidos não tecidos.

PROPRIEDADE FISICA

PSA

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
(N)
(°C)
(mm)

VALOR

700
0.35
600 x 500
70 x 65
-150 a +260
1000, 1500

CHEMLAM F910

Desempenho duradouro e
consistente em condições
críticas

VC

O CHEMLAM F910 pertence à família de materiais
flexíveis, não porosos, de PTFE (Teflon®) da Saint-Gobain
que combinam as características do filme fundido de
fluoropolímero multicamadas com as propriedades
mecânicas do tecido reforçado com fibra de vidro. Este
produto é projetado especificamente para ser
extremamente liso com excelente propriedade
antiaderente e resistência ao desgate e abrasão.

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Resistência à Tração
Resistência ao Rasgo
Temperatura de Operação
Largura

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
(N)
(°C)
(mm)

CHEMLAM 10

VALOR

700
0.35
600 x 500
70 x 65
-150 a +260
1000, 1500

VC

A Saint-Gobain oferece uma linha única de compósitos
laminados em fluoropolímeros flexíveis e não porosos
que combinam as características do filme fundido de
fluoropolímero multicamadas com as propriedades
mecânicas do tecido reforçado com fibra de vidro.

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Resistência à Tração
Resistência ao Rasgo
Temperatura de Operação
Largura

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
(N)
(°C)
(mm)

VALOR

365
0.25
1445 x 1000
35 x 50
-150 a +260
950

CHEMLAM ULTRA SILVER 3320

CHEMLAM 6

CHEMLAM SILVER ULTRA é a melhor série de
desempenho mecânico de laminados industriais
CHEMFAB. CHEMLAM SILVER ULTRA apresenta espessura
uniforme, filmes de PTFE de camada múltipla laminados
com reforço de fibra de vidro. CHEMLAM SILVER ULTRA
supera os tradicionais produtos revestidos com PTFE de
peso e espessura semelhantes.

CHEMLAM 6 é um laminado de tecido de fibra de vidro
com filme de PTFE. É liso e tem uma superfície
antiaderente livre de fissuras. É tipicamente usado como
superfície antiaderente para soldagem de PVC
proporcionando um desempenho melhor e mais durável
do que todos os outros tecidos revestidos tradicionais.

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Resistência à Tração
Resistência ao Rasgo
Temperatura de Operação
Largura

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
(N)
(°C)
(mm)

VALOR

365
0.25
1445 x 1000
35 x 50
-150 a +260
950

AS Anti-estático

4

PSA Um lado com adesivo de silicone

A3 Anti-estático e um lado com adesivo de silicone

Um lado com adesivo acrílico

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Resistência à Tração
Resistência ao Rasgo
Temperatura de Operação
Largura

PSA

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
(N)
(°C)
(mm)

VC Disponível em outras cores

VALOR

325
0.16
280 x 260
18 x 15
-150 a +260
950

CHEMSIL VERMELHO

CHEMFAB OPEN MECH 2X2

CHENSIL VERMELHO é um tecido de vidro revestido com
borracha de silicone. Possui excelente propriedade de
antiaderência e mantém sua força e flexibilidade mesmo
após exposição prolongada a altas temperaturas. É
tipicamente usado como cortinas de entrada em fornos e
estufas ou em túneis de embalagem termorretráctil.

CHEMFAB correias de malha aberta são materiais de fibra
de vidro fabricados para uso em fornos de cura por ar
quente. Os produtos CHEMFAB de mlha aberta são
projetados para fornecer o melhor desempenho na maioria
das aplicações de secagem.

PROPRIEDADE FISICA
Espessura
Resistência à Tração
Temperatura de Operação
Largura

UNID
(mm)
(N/in )
(°C)
(mm)

VALOR

0.25
85 x 110
-73 a +250
1000

Peso
Espessura
Resistência à Tração
Temperatura de Operação
Largura

AS

CHEMFAB 1590

TCK 042 PREM

TCK 042 PREM é um tecido de aramida revestido com PTFE
ultra-resistente que oferece desempenho e durabilidade
aprimoradas de antiaderência. Aplicações típicas são
correias transportadoras para processamento de alimentos
e secagem têxtil de alta velocidade ou vários processos de
laminação.

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Resistência à Tração
Temperatura de Operação
Largura

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
(°C)
(mm)

PROPRIEDADE FISICA

VALOR

730
0.42
1300 x 1300
-150 a +260
1450, 1800

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
(°C)
(mm)

VALOR
500
0.8
1300 x 1100
-150 a +260
----

AS

CHEMFAB 1590 é um tecido de vidro revestido com PTFE e
malha de 4 x 4 mm. Possui excelente propriedade
antiaderente e estabilidade dimensional e um alto nível de
áreas abertas. É tipicamente usado como correia
transportadora em têxteis, serigrafia e aplicações de fusão
de não tecidos, bem como processos de secagem de
alimentos.

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Resistência à Tração
Temperatura de Operação
Largura

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
(°C)
(mm)

VALOR

450
1.0
1041 x 775
-150 a +260
2750, 3250, 3750

CHEMLAM 313X

CHEMFAB TCK1590

O CHEMFAB 313X é um produto de correias usado em
aplicações que exigem alta resistência e baixo
alongamento. O revestimento é projetado para fornecer
excelente antiaderência em processos de revestimento e
cura. Este material possui uma estabilidade inerente que
melhora a capacidade de resistir ao vinco, pregas e rugas.

Tecido de aramida revestido com PTFE e malha de 3x4 mm.
Este produto tem excelente resistência mecânica,
estabilidade dimensional e adequado para uso em
ambientes úmidos ou em máquinas de secagem de alta
velocidade. É usado como uma correia transportadora de
secagem para tecidos delicados nas indústrias têxteis e não
textêis, bem como em outros processos de secagem.

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Resistência à Tração
Resistência ao Rasgo
Temperatura de Operação
Largura

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
(N)
(°C)
(mm)

VALOR

365
0.25
1445 x 1000
35 x 50
-150 a +260
950

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Resistência à Tração
Temperatura de Operação
Largura

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
(°C)
(mm)

VALOR

235
0.7
1000 x 1050
-150 a +260
2600

CHEMFAB 060 SI
Tecido de fibra de vidro com trama especial tipo Leno
Weave recoberto com PTFE. Possui excepcional resistência
mecânica, utilizado em correias transportadoras ou fitas de
apoio para máquinas de selagem rápida

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Resistência à Tração
Temperatura de Operação
Largura

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
(°C)
(mm)

VALOR

825
0.6
1600 x 1600
-150 a +260
1000

CHEMFAB POROSO
Nosso material poroso é utilizado na fabricação de peças
composites com uso resinas plásticas, infusão a vácuo e
outros processos que requerem material anti-aderente com
porosidade controlada para passagem de ar.

PROPRIEDADE FISICA
Peso
Espessura
Resistência à Tração
Temperatura de Operação
Largura

UNID

(g/m2)
(mm)
(N/in )
(°C)
(mm)

VALOR
67
0.04
205 x 245
-150 a +260
1000

Versões também disponíveis

Desempenho consistente e
capacidade de processamento
em amplo intervalo de
temperatura de operação

Saint-Gobain Tecidos Revestidos com PTFE
A unidade de negócios de tecidos revestidos com PTFE da Saint-Gobain
Plásticos de Performance, é líder global no design, desenvolvimento e
fabricação de tecidos revestidos de fluoropolímero de alto desempenho
e compósitos utilizados nas aplicações mais críticas do mercado em
todo o mundo.
Estes produtos são utilizados em aplicações como membranas
arquitetônicas em edifícios históricos, aumentando a produtividade em
processamento industrial e de alimentos, como barreira química para
proteção coletiva, em trajes para proteção pessoal e em soluções de
radome para telecomunicações de maior confiabilidade.
CHEMFAB® é a solução em tecidos revestidos com PTFE que
oferece o desempenho mais consistente em uma ampla gama de
aplicações.
CORETECH® é o composto flexível baseado em fluoropolímero
projetado para fornecer barreira nas aplicações mais exigentes de
segurança.
SHEERFILL® é a membrana arquitetônica tenso estrutural de alto
desempenho que proporciona liberdade para criação de estruturas
icônicas que irão perdurar por gerações.
SHEERGARDTM é a solução projetada para fornecer proteção
máxima em sistemas de telecomunicação, aeronaves de alto
desempenho e radomes terrestres.
ONESUIT® é a gama de trajes de alto desempenho certificados,
roupas de proteção química e equipamentos relacionados que
asseguram proteção máxima com conforto insuperável.

Saint-Gobain Performance Plastics
Brasil
Fale Conosco: 0800-552480
Garantia: por um período de 6 meses a partir da data da primeira venda, a Saint-Gobain Plásticos de
Performance garante que este (s) produto (s) esteja isento de defeitos de fabricação. Nossa única
obrigação será fornecer o produto de substituição para a parcela na qual for comprovado defeito de
fabricação, ou a nossa opção, por reembolsar o valor da compra.
A Saint-Gobain Plásticos de Performance não assume qualquer responsabilidade ou obrigação por
qualquer especificação fornecida por ela, ou pelo desempenho ou resultado de qualquer instalação ou
uso do (s) produto (s).

plastics.sgcp@saint-gobain.com
www.chemfab.com
CHEMFAB® é uma marca registrada da SaintGobain.

