Melhores
soluções
de vedação
e isolação!

Empresa

Nossa
História

A FERCOM é uma das maiores empresas do mercado de
vedação e isolação do país. Desde nossa fundação, em 1977,
temos papel de destaque no mercado para os mais diferentes
setores produtivos.

Especializada na fabricação de produtos para vedação e isolação atua também como
distribuidor de importantes empresas desse setor, o que lhe permite manter um estoque
permanente para distribuição de peças, assim como matérias-primas e afins.
Atualmente, construímos nossa história neste complexo de 3.500 m2 no bairro do Limão em
São Paulo. A FERCOM conta com uma grande variedade de produtos em estoque, atendimento
otimizado e pronta entrega. Sua Logística aliada a flexibilidade nas negociações faz de nós a
opção certa para quem necessita de agilidade e confiança na entrega do pedido. Importante
enfatizar esta informação, visto que o estoque regulador de muitas empresas é o próprio depósito
da FERCOM e muitas vendas são concretizadas em funçao da entrega.

02

Visão

Missão

Ser a líder de mercado em nosso segmento
de atuação, atendendo as necessidades de
nossos Clientes de maneira rentável para
ambos.

Fabricar e fornecer produtos e serviços para
vedação e isolação industrial com qualidade,
de forma rápida e eficaz, buscando sempre a
satisfação de nossos Clientes.

Serviços

Antes

Depois

Montagem e Manuteção de Juntas de Expansão
• Avaliação do sistema (temperatura, pressão, fluído e fluxo);
• Avaliação de juntas;
• Levantamento dos problemas encontrados (distorções, empenamentos,
travamentos e etc);
• Fornecimento de relatório técnico;
• Proposta de melhorias;
• Criação de acessos quando necessário (andaimes ou passarelas);
• Desmontagem total das juntas antigas (flexível e enchimento);
• Eliminação de acúmulos e limpeza das partes metálicas;
• Avaliação das partes metálicas;
• Instalação das juntas novas;
• Garantia de 12 meses (desde que utilizados ou executados em condições
normais de projeto);
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Produtos

Gaxetas e anéis

Papelão Hidráulico

Pré-moldados.
Fabricação própria.

Indicados para fabricação de juntas de
vedação para os mais variados segmentos
industriais, utilizadas em flanges e
equipamentos.

Utilização:
Utilizado na vedação de hastes de válvulas,
eixos de bombas, burrinhos, etc.

Fornecemos uma grande variedade de
estilos que cobrem as necessidades de
diferentes aplicações, fabricados a base de
diferentes fibras, cargas e outros materiais
estáveis a altas temperaturas.

Juntas Cortadas
Fabricados em papelões hidráulicos,
graflex, PTFE, quimflex, tealon, presspahn,
guarnital, fibra vermelha, neoprene,
diafragmas e outros produtos especiais.
Com dimensões próprias para flanges
ASME, DIN, ANSI ou especiais
Utilização:
Utilizadas para as mais diversas aplicações.
A FERCOM, além de utilizar um processo
de qualidade na fabricação das juntas,
conta com a qualidade dos produtos
04

Juntas Espirais
Utilização:
Utilizadas na vedação de flanges, encaixes
de tubulação, trocadores de calor, vedação
de portas de visita e etc.

Produtos

Produtos em PTFE

Tecidos

Placas e Juntas de PTFE Puro , Rígido,
Laminado ou Expandido.

Tecidos para isolamento e proteção térmica
em aramida, fibra de cerâmica e outros.
Aluminizados e impregnados, à base de
borracha, silicone e PTFE.

PTFE com Sulfato de Bário , PTFE com
Sílica e com Fibra de Vidro.
Junta de PTFE Expandido auto-adesiva.

Fitas para Isolamento e Juntas
para Boca de caldeira
Fornecido de acordo com a necessidade,
variando espessura, largura e tipo de
material, como: Tecido de Fibra Cerâmica,
Fibra de Vidro e Aramida. As juntas podem
ter acabamento em grafite.

Utilização:
Utilizados para proteção contra
intempéries, para contato com produtos
corrosivos, para refletir calor e etc.

Produtos de Borracha

Utilização:

A FERCOM fornece o produto de acordo
com a sua necessidade: lençóis, placas,
tiras, guarnições, juntas e etc. De acordo
com cada aplicação deverá ser realizado
estudo específico para utilização do
elastômero adequado.

Fitas para Isolamento e proteção Térmica.
Juntas para Bocas de inspeção de
caldeiras.

Utilização:
Atualmente em quase todas as atividades
industriais.
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Produtos

Juntas de Expansão
A FERCOM fabrica as juntas de expansão nãometálicas de acordo com sua necessidade ou
projeto, podendo ser fornecidas nos formatos
circular, quadrada, retangular, tipo sanfonada,
com aba e tipo manga.
Utilização:
Utilizada em diversas situações em que seja
necessária a absorção de dilatação térmica
e vibrações de dutos. A FERCOM dispõe de
departamento técnico que, com base nas
condições de trabalho, poderá indicar a junta
ideal para seu projeto.
Consulte-nos

Produtos em Grafite Flexível.
Placas , Rolos , Fitas , Tarugos, Buchas , Juntas
e peças especiais em Grafite Flexível puro. As
Placas podem ser fornecidas em Grafite Puro
ou com reforço de alma de aço inox lisa ou
perfurada. Placas especiais com reforço de
multicamadas de aço inox.
Utilização:
Excelente para trabalhar em extremos de
temperatura, vedando variados tipos de
produtos químicos.

Juntas de Expansão Metálicas
Utilização:
Empregados para absorver vibrações
mecânicas de tubulações acoplada as
bombas, compressores, ventiladores, turbinas
e motores altenativos em geral. Absorvem
também as vibrações axiais e transversais.
Podem compensar dilatações axiais,
transversais e dilatações térmicas, reduzindo
consideravelmente os esforços nos bocais dos
equipamentos a eles acoplados com flanges
normalizados conforme ASME/ANSI e tubos
terminais biselados para solda topo conforme
ASME 16.25.
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Produtos

Juntas de Expansão de Borracha

Proteção Sanfonada

Utilização:
Projetadas para absorver vibrações
em tubulações com movimentos
axiais, laterais, angulares e também
para equipamentos que trabalham
em condições variadas de pressão e
temperatura.
Extremidades: Flangeadas com furação
padrão ANSI B16.5 150# e 300#.
Outras furações sob consulta.

Proteções sanfonadas para altas e baixas
temperaturas, fornecidas em diversos
formatos e tamanhos para aplicações em
que se exige alta flexibilidade

Peças Usinadas
Chapas, tarugos, tubos e peças usinadas
em PTFE, Polietileno, Nylon, Poliurethane,
UHMW, PVC, Celeron, Fenolite,
Termolite,TVE, Lonas de freio e outros,
conforme a amostra ou desenho.
Utilização:
Peças especiais usinadas em
termoplásticos, roscas helicoidais, guias de
saída e entrada, estrela e etc.

Feltros
Feltros industriais fornecidos conforme a
amostra ou desenho.
Utilização:
Anéis de vedação, mancais, raspadores,
amortecedores, lixadeiras de assoalho,
polimentos em geral e etc.
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Rua Estela Borges Morato, 535
Bairro do Limão/SP
(11) 3934-0566
www.fercom.com.br

