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INTRODUÇÃO 
A ICL-IP desenvolveu um resumo dos materiais de construção compatíveis. O cuidado adequado na 
compra de componentes e peças para substituição que sejam compatíveis com fluidos resistentes a fogo 
do tipo éster triaril fosfato é essencial. Os fornecedores e fabricantes de componentes estão familiarizados 
com as exigências de ésteres de fosfato, e materiais compatíveis estão prontamente disponíveis. As 
recomendações abaixo são de natureza genérica. Recomendam-se testes de compatibilidade com os 
produtos compostos para assegurar o desempenho durante o serviço.   
   
 
COMPATIBILIDADE DE MANGUEIRA E ELASTÔMERO 
 

Material Compatível  Material Não compatível 

Butil a 225 graus F  Nitrilo; Buna-N Não recomendado 

Fluorocarbono(
1
) a 300 graus F  Neopreno Não recomendado 

EPR; EPDM a 300 graus F  Poliuretano Não recomendado 

PTFE(
2
) a 350 graus F  Etileno Acrílico Não recomendado 

Borracha de silicone a 350 graus F  Borracha natural Não recomendado 

Náilon a 250 graus F  Poliacrilato Não recomendado 

Resinas projetadas 
contate o 
fornecedor 

 Resina acetal Não recomendado 

(
1
) Viton

®
; Kalrez

®
; Fluroel

®
 

(
2
) Teflon

®
 

    

 

ISOLAMENTO DE FIAÇÃO 
A fiação isolada exige um revestimento externo de material resistente a éster de fosfato. Os materiais 
normalmente especificados são náilon, borracha de silicone, polietileno, polipropileno e polímeros de 
Teflon®. O cloreto de polivinila (PVC) não é recomendado como revestimento externo. 
 
FILTROS 
Uma variedade de filtros padrão pode ser empregada para manter os ésteres de fosfato. Os fluidos são 
compatíveis com os meios de filtro mais comum, como papel, celulose, fibra sintética e metais. Contudo, ao 
usar filtros, deve-se ter cuidado também para que as vedações, os revestimentos e os adesivos sejam 
compatíveis com o fluido. 
 
METAIS 
Os ésteres de fosfato possuem pouco efeito nos metais que podem entrar em contato em sistemas 
operacionais, e são compatíveis com todos os metais. Um dos materiais de construção mais comumente 
usados e compatível com ésteres de fosfato é o aço de carbono. Em ambientes adversos como aplicações 
cáusticas ou com cloro, o uso de aço inoxidável deveria ser considerado. 
 
TINTAS E REVESTIMENTOS 
As tintas e os revestimentos padrão não são compatíveis com os ésteres de fosfato. Contudo, certos 
acabamentos de epóxi catalisado de dois componentes e poliuretano são geralmente resistentes. A ICL-IP 
recomenda que todas as superfícies interiores do tanque permaneçam não revestidas. Os fluidos Fyrquel

®
 

passivam superfícies metálicas, além de impedir a corrosão. 
 

PRODUTOS DE LIMPEZA E SOLVENTES 
Para limpar ou remover ésteres de fosfato de equipamentos ou roupas, ou na manutenção geral, 
recomendam-se solventes sem cloro. Álcool isopropílico ou álcool mineral podem ser usados em certas 
condições.  

Guia de compatibilidade 
Fluidos e Lubrificantes Resistentes a Fogo Fyrquel® 
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COMPONENTES DE VEDAÇÃO DOS TUBOS 
Não usar componentes compatíveis pode resultar em vazamento de fluido de éster de fosfato, espuma ou 
fragmentação de materiais de vedação, o que pode entupir os filtros ou as válvulas de controle de plugue. 
Consulte as empresas fabricantes para saber quais materiais podem ser utilizados na presença de éster de 
triaril fosfato. Vedações à base de fluorocarbono, silicone e butil são frequentemente usadas. 
 
OUTROS FLUIDOS HIDRÁULICOS 
A mistura de fluidos de éster de fosfato com outros tipos de fluidos hidráulicos não é recomendada. Isso 
pode causar incompatibilidade do elastômero, espuma e resistência ao fogo reduzida. Os fluidos com água 
não são compatíveis com ésteres de fosfato e não devem ser misturados. Antes de misturar produtos, 
contate o seu representante de ICL-IP. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Para obter mais informações sobre os nossos produtos e para fazer um pedido, entre em contato com o escritório de 
vendas regional mais perto de ICL-IP: 

ESCRITÓRIO DE VENDAS REGIONAL DAS 

AMÉRICAS 

ICL-IP America Inc. 

622 Emerson Road, Suite 500  

St. Louis, Missouri 63141-6742 EUA 

Tel:  800-666-1200 

Fax: 314-983-7607 

ESCRITÓRIO DE VENDAS REGIONAL DA ÁSIA-

PACÍFICO 

ICL China 

93 Huai Hai Zhong Road #905-909 

Shanghai 200021, China 

Tel:  021-53863336 

Fax: 021-53863336 

ESCRITÓRIO DE VENDAS REGIONAL DA EUROPA 

ICL-IP Europe BV 

Fosfaatweg 48 1013 BM Amsterdã 

P.O. Box 465 1000 AL Amsterdã, Holanda 

Tel:  (31) 20 800 5800  

Fax: (31) 20 800 5805 

Todas as informações sobre este produto e/ou sugestões para manuseio e uso contidos aqui são oferecidas com boa fé e acreditamos que 

sejam confiáveis na data da publicação. Contudo, nenhuma garantia é feita quanto à precisão e/ou suficiência dessas informações e/ou 
sugestões quanto à capacidade de comercialização ou adequação do produto a qualquer propósito particular ou que qualquer uso sugerido 

não infrinja nenhuma patente. Nada neste documento será interpretado como concessão ou extensão de qualquer licença sob qualquer 

patente. O comprador precisa determinar, por testes preliminares ou outros, a sustentabilidade deste produto para seus propósitos, 

incluindo misturar este produto com outros produtos. As informações contidas neste documento anulam todos os boletins emitidos 

anteriormente sobre o assunto coberto.  

 


