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Manta Superwool Plus 
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 Benefícios 

• Boa Resistencia a tração 

• Alta flexibilidade 

• Baixo conteúdo de shot 

• Espessura precisa 

• Compatível em ambos os lados 

• Resistente ao choque térmico 

• Condutividade térmica muito baixa 

• Não é afetado pela presença de alumínio fundido 

• Excluído de qualquer classificação cancerígena 

baixa nota Q da diretiva 97/69 EC 

• Excluído de qualquer restrição de uso conforme 

anexo V numero 7.1 da regulamentação alemã de 

substâncias perigosas (TRGS 905) 
* Superwool é uma lã isolante para alta temperatura que foi 

desenvolvida para possuir uma baixa biopersistência (maiores 

informações podem ser solicitadas). 

 

Tipo 

Mantas produzidas com lã para isolamento para altas 

temperaturas. 

 

Temperatura de Classificação 

1200°C  

A temperatura máxima de uso contínuo depende da 

aplicação. Em caso de dúvida, pedimos que entre em 

contato com a Morganite Brasil para qualquer verificação.  

 

Descrição 

A Manta Superwool PLUS é produzida a base de fibras 

longas de Superwool, estão disponíveis em uma ampla 

opção de espessuras e densidades. Possui excelentes 

propriedades isolantes a temperaturas elevadas. A Manta 

Superwool PLUS possui uma excelente estabilidade 

térmica além de conservar sua estrutura fibrosa original 

até sua temperatura de classificação. 

Por ser produzida na Linha Spun, possui ambos os lados 

agulhados e elevada resistência à tração, antes e depois 

de aquecida. 

 

 

 
 

A Manta Superwool PLUS não contém ligante nem 

lubrificante e não emite nenhum vapor ou cheiro 

durante o primeiro aquecimento. 

São flexíveis e fáceis de cortar, dar forma e instalar. 

São perfeitas para usos industriais a temperaturas 

até 1200ºC. 
 

Propriedades Físicas 

Cor          Branca 

Temperatura de uso limite (°C)          1000 

Densidade nominal (kg/m³)                  64-128 

Espessuras (mm)                                25-51 

Resistência a tração (kPa)                       75 

 

Análise Química (%) 

Sílica, SiO2           62-68 

Óxido de Cálcio, CaO          26-32 

Óxido de Magnésio, MgO            3-7 

Outros             < 01 
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Este produto está coberto por uma ou mais das seguintes patentes equivalentes: US5332699, US5714421, US5811360, US5821183, US5928975, US5955389, US5994247, 

US6180546, EP0906250, GB2348640. Uma listade números de patentes estrangeiras está disponível conforme solicitação conforme solicitação da The Morgan Crucible Company 

plc, Thermal Ceramics, Superwool e 607 são marcas comerciais da The Morgan Crucible Company plc. 

Os valores apresentados neste documento são valores típicos obtidos de acordo com métodos aceitáveis de testes e estão sujeitos às variações normais de fabricação São 
fornecidos como um serviço técnico e sãosujeitos a mudanças. Conseqüente os dados aqui contidos devemser checados para finalidades de especificação. Consulte a Morganite 

Brasil Ltda para obter a informação atualizada.  
 

Os dados apresentados são resultados médios de testes conduzidos sobre procedimentos padrões e sujeitos a variação. Os resultados não devem ser utilizados para propósitos de 

especificação. 

 

Condutividade Térmica  

W/m.K (ASTM C 201) 

                          64kg/m³     96kg/m³     128kg/m³    
200°C     0,06            0,05        0,05 

400°C     0,10            0,09        0,08 

600°C     0,17            0,14        0,12 

800°C     0,26            0,21        0,18 

1000°C                0,38             0,29        0,25 

 
 

 


