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Nova junta de silicone nos armários de montagem na 
parede e nas caixas de terminais em aço inoxidável da 
Eldon oferece grandes vantagens aos utilizadores
Sempre na vanguarda e com os seus clientes em mente, a Eldon é a primeira empresa da 
indústria a substituir a junta de poliuretano dos armários de montagem na parede e das caixas 
de terminais em aço inoxidável por uma junta de silicone. Assim, estes produtos tornam-se a 
escolha perfeita para ambientes com exigências higiénicas, como a indústria alimentar e de 
bebidas e a indústria farmacêutica, ou para ambientes com uma elevada exposição à água, 
bem como ambientes agressivos, como a indústria de petróleo e gás e aplicações marítimas, 
entre outras. A gestão de produto da Eldon baseou a decisão de utilizar juntas de silicone numa 
análise aprofundada do mercado dos armários em aço inoxidável e as vantagens para os 
clientes são inúmeras. 

Todos os armários de montagem na parede e caixas de terminais em aço inoxidável da Eldon, tanto do 
tipo AISI304L (1.4307), como do tipo AISI316L (1.4404), serão equipados com a nova junta de silicone. As 
boas propriedades de isolamento elétrico permitem a conformidade com as mais rigorosas normas de 
segurança e de saúde, podendo ser utilizada em todos os ambientes onde a junta de poliuretano é 
utilizada.

A borracha de silicone do novo material da junta consiste num elastómero sintético e inorgânico fabricado 
a partir de um polímero cruzado à base de silicone e reforçado com enchimento. A borracha de silicone 
proporciona uma combinação única de propriedades químicas e mecânicas que não pode ser igualada 
por outros materiais da junta.

Elevado desempenho de vedação, maior tempo de vida útil
O silicone possui excelentes características em termos de moldagem, pelo que a junta garante a formação 
de um vedante bastante apertado entre o corpo do armário e a porta. Isto significa que os clientes terão 
um elevado grau de proteção.

Os elevados níveis de flexibilidade e de resiliência asseguram que a junta de silicone nunca fica deformada 
nem degradada, independentemente do número de vezes que a porta do armário é aberta e fechada. 
Juntamente com a elevada resistência do material, é garantido um maior tempo de vida útil da junta.

Elevada resistência a produtos químicos e condições climáticas
Outra característica da junta de silicone é a sua elevada resistência a produtos químicos e a condições 
climáticas extremas (chuva, neve, humidade, ozono e radiação UV). Deste modo, os clientes podem 
utilizar os armários em aço inoxidável da Eldon em ambientes mais agressivos como nunca antes.

Graças à estrutura celular fechada da borracha de silicone, a junta possui um nível de absorção de água 
muito baixo e os clientes terão a garantia de que os seus componentes estão protegidos do ambiente 
exterior, mesmo quando estes estão expostos a água e a níveis elevados de radiação UV.

Armários atualizados disponíveis brevemente
A Eldon vai reduzir o stock dos armários em aço inoxidável equipados com a junta de poliuretano antes de 
lançar os armários com a nova junta de silicone. Desta forma, garante que os armários equipados com a 
junta de silicone estarão disponíveis para os utilizadores finais com a maior brevidade possível após a data 
de lançamento. A Eldon não combinará entregas com base em notas de encomenda.
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