Polímeros Especiais e Borrachas Nitrílicas

NBR
A borracha nitrílica é um copolímero de butadieno e acrilonitrila, polimerizado a quente ou frio, antioxidante não manchante em
condições normais de estocagem. A NBR é ideal para aplicações que necessitem de excelente resistência a óleos e combustíveis.
Tem resistência química a substâncias orgânicas como óleos alifáticos e solventes apolares.
A resistência ao combustível, óleo e solvente é ampliada com o acréscimo do teor de acrilonitrila, e a resiliência e a flexibilidade a
baixa temperatura aumentam com o decréscimo do teor de acrilonitrila.
Viscosidade
Teor de
Mooney,
Tipos Polimerização Acrilonitrila
(%)
MML 1+4 @ 100ºC

Aplicações

N-726

Frio

28

60

Ideal para aplicações que necessitem de bom desempenho a baixas temperaturas e moderada
resistência a óleos. Ex.: Cobertura para mangueira de gasolina, gaxetas, diafragmas e rolos de
impressão.

N-728

Frio

28

80

Ideal para aplicações que necessitam de bom desempenho a baixas temperaturas e moderada
resistência a óleos. Ex.: Tubos isolantes, cobertura para mangueiras, gaxetas e diafragmas.

N-612 B

Frio

33

27

Excelente para aplicações que usam moldagem por transferência e injeção devido ao excelente
fluxo, boa resistência a óleos, facilidade no processamento e boa dispersão.
Ex.: Diafragmas, anéis de vedação, gaxetas, selantes.

N-615 B

Frio

33

48

Uso geral para artefatos que necessitem de boa resistência a óleos e graxas e boa
processabilidade. Ex.: Revestimento para cilindro de impressão, laminados para coberturas,
placas, correias transportadoras, correias de transmissão, anéis de vedação, selantes, gaxetas,
calçados e artefatos expandidos.

N-616 B

Frio

33

60

Artefatos que necessitam de boa resistência a óleos e graxas, boa processabilidade.
Ex: Anéis de vedação, gaxetas, diafragmas e perfis.

N-608

Frio

33

80

Boa resistência a óleo, com boas propriedades de deformação por compressão e propriedades
mecânicas, excelente para artefatos extrudados. Ex.: Rolos, rolos para impressão, mangueiras
e laminados para cobertura, perfis, placas, gaxetas, revestimento com tecidos e
produtos moldados.

N-6011

Frio

33

115

Elevada absorção de carga e resistência a tração, ótima deformação por compressão.
Ex.: Rolo de impressão com baixa dureza, gaxetas, mantas, descascador de arroz e materiais
de fricção.

N-300

Frio

39

56

Indicado para aplicações que necessitem de elevada resistência a óleos e combustíveis,
excelentes propriedades mecânicas. Ex.: Mangueiras, anéis de vedação, gaxetas
e correias transportadoras.

N-206

Frio

45

63

Excelente resistência a óleos e combustíveis, boas propriedades mecânicas, baixa
permeabilidade a gás, elevada resistência ao inchamento em água. Ex.: Mangueiras, anéis de
vedação, gaxetas e correias transportadoras.

N-8

Quente

30

80

Indicado para calandragem e extrusão, com excelente acabamento superficial, baixo
encolhimento, baixo inchamento. Ex.: Mangueiras, correias transportadoras, adesivos e perfis.

N-7

Quente

30

94

Excelente desempenho para aplicações dinâmicas. Ex.: Mangueiras, laminados para coberturas,
correias, materiais de fricção e descascadores de arroz.

N-5

Quente

39

86

Excelente resistência a óleos e combustíveis, boas propriedades mecânicas.
Ex.: Cimento, adesivos, argamassa, calçado de segurança e materiais de fricção.
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Embalagens As borrachas NBR são comercializadas sob a forma de fardos de 33 kg, envoltos em filme de polietileno,
acondicionados em caixas de papelão totalizando aproximadamente 1.200 kg.
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