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Contato : comercial@boomlift.pt ou +351 -913326041

mailto:comercial@boomlift.pt


TampãoAjustável ™

Contact: comercial@boomlift.pt 2

Diagrama esquemático de apresentação sobre

o funcionamento dos TampõesAjustáveis™ em Nylon 



TampãoAjustável™
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■ Em 1940 os TampõesAjustáveis™  em Nylon foram desenhados e desenvolvidos

por um engenheiro alemão chamado Karl Guttentag

■ Karl começou a vender estes tampões através da sua própria empresa.

■ Desde 1975 que esta tipologia de equipamentos começou a ser utilizada

para o tamponamento de tubagens durante o processo de soldadura

■ Actualmente a linha de produtos permite uma diversidade de aplicações.
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TampãoAjustável™
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■ Mais de 100 aplicações ou utilizações possiveis para os tampões 
ajustáveis em  Nylon

■ Aplicações em todos os fabricantes, empresas de assistência e 
reparações domésticas

■ Distribuição exclusiva em Portugal
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Gama de produtos em Nylon
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Tampões de eixo sólidoLinha de Tampões Ajustáveis com 

Eixo tubolar oco

Tampões com eixo de pequeno orifício oco

Contact: comercial@boomlift.pt
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Gama Nylon  – ajustáveis com eixo sólido
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Dimensões Nominais: ½”, ¾”, 1” 1¼”, 1½”,

Todos os diâmetros internos cobertos entre: 12 – 54 mm,

Gama de pressões 150 psi (mais pequenos) ate 60 psi (maiores): 4 – 10 Bar

mailto:comercial@boomlift.pt
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Gama Nylon – tampões de eixo oco – linha de pequenos diametros 8mm 
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Nominal sizes: ½” , ¾”, 1” 1¼”, 1½”,

Eixo do tubo externamente roscado com rosca de 8mm e tampa hermética
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Linha Nylon – tampões de eixo oco – gama de eixo oco com ½” BSP 

8

Nominal sizes: 1½”, 2”, 2½”, 3”, 3 ½”, 4”, 4½” 5”, 6”,

Eixo do tubo externamente roscado a  ½” BSP com tampa hermética.



Tampões em Nylon  
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Disponíveis em várias cores 
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Ensaios de fugas em sistemas domésticos de drenagem de água
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Tampões Nylon – Aplicações tipicas Construção



Contact: comercial@boomlift.pt

Teste das fugas em sistemas de 

drenagem de águas
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Nylon tampões – Aplicações habituais Construção



Tampões Nylon – Aplicações habituais Construção
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■ Sistema de águas pluviais – teste de fugas

■ Teste de fugas em sistemas de canalização doméstica
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■ Testes de fugas e controlo de fluxo em sistemas de tubagem

Industrial



Contact: comercial@boomlift.pt

Tampão de saída em tubo de água e teste de fugas
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Tampões Nylon – Aplicações habituais Construção
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Monitorização de fugas em 

condutas de gás
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Tampões Nylon – Aplicações Construção
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Testar fugas em componentes de tubagem doméstica

18

Tampões Nylon – Tipo de Utilizações Construção
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Tampões Nylon – Tipo de aplicações Construção

Testar fugas em componentes

fabricados



Nylon Plugs - Typical Applications
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Telecomunicações

Nylon Plugs - Typical Applications                                



Tampões Nylon  – Tipo de aplicações
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Vedação nas tubagens de telecomunicações para evitar

entrada de humidade e detritos
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Tampões de canal com fio de retenção na tampa
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Tampões Nylon- Aplicações tipicas Telecomunicações
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Construção naval e industria

náutica

Tampões Nylon – utilizações habituais



Tampões Nylon  - Aplicações tipicas Barcos & Navios

Contact: comercial@boomlift.pt

■ Sealin vedação de orifícios em permutadores de calor na industria naval e

Petroquímica

■ Estancamento de tubagem para testes de manómetros e outros

■ Vedar furos em diversas embarcações para evitar entrada de água ou

aplicação de bujões de dernagem
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Tampões Nylon  – Aplicações tipicas

Utilizações Industriais
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■ Vedação extremidades de tubos de plástico para termoformagem

■Tamponamento de tubaria em permutadores de calor em petroquímicas

■ Vedação de buracos nas fabricações ao lavar os materiais indesejados / resíduos

■ Tamponamento de furações em peças fundidas para protecção quando da pintura,

decapagem ou outras pulverizações.

■Tapar tubagem em máquinas industriais e equipamento em processos de lavagem

Tampões Nylon  - Aplicações recomendadas Industria
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Teste de fugas em válvulas

industriais

Teste de pressão

Tampões Nylon – Utilizações tipicas Industria
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Tampões Nylon – Utilizações tipicas
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Casa e Jardim
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■ Drenagem de piscinas e lagos

■ Sistemas de corte de água

■Fabricação de tubagens em caldeiras

Nylon  não corroe ao contrário dos tampões metálicos!

Tampões Nylon – utilizações habituais Casa e Jardim
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Kit de tampões para testes de fugas em tubagens de águas

Em piscinas e spa’s

Tampões Nylon- Utilizações Casa e Jardim
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Tampões Nylon - Typical Applications
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Automotive

31



Tampões Nylon – Utilizações Automotive
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■ Buchas em Nylon vieram substituir os tradicionais tampões metálicos para

teste de radiadores e intercoolers em reparação de camions e outros veículos

■Todos os orifícios são efectivamente selados para testes em banho

■ Tampões em Nylon duram mais e são mais económicos

na substituição

■ Teste de fugas e de pressão das purgas soldadas dos sistemas de 

exaustão de veículos

■ Placas mais largas de topo para melhor

tamponamento nas entradas de tanques

De combustível evitando entrada de detritos

indesejados durante a limpeza.

32



Nylon Plugs - Typical Applications
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Soldadura
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Nylon Plugs - Typical Applications                                      Soldadura
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■ Purga de soldadura

■Sistemas de vedação de soldadura para transporte

■Bloqueando todas as entradas abertas em sistemas a soldar para

Impedir fugas de gás
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Bloqueio e purga dos gases da soldadura

Nylon Plugs - Typical Applications                                      Soldadura
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Tampões Nylon - Fornecimento ordenado Soldadura

Kit orbital especial soldadura
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Disponíveis outras soluções de tamponamento.  Consulte-nos em comercial@boomlift.pt.


