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ONDULADA SIMPLES (SP) ONDULADA PLANA (PN)

As telas de ondulação simples (SP) são usadas quando se quer 
uma malha pequena em relação ao diâmetro do �o. As Telas de 
ondulação Simples, são bastante e�cientes na classi�cação de 
materiais de formato irregular, pois as saliências de suas 
ondulações fazem com que o material a ser classi�cado, se 
movimente em todas as direções.

As telas de ondulação plana (PN) são utilizadas quando  a malha 
é maior ou igual a 3 vezes o diâmetro do �o, este tipo de 
ondulação proporciona um total travamento dos �os, 
mantendo as malhas constantes, por toda vida útil da tela.
Nas Telas Planas PN as ondulações estão voltadas para baixo 
formando uma superfície plana na área de trabalho, o que 
reduz o atrito do material a ser classi�cado e aumentando a vida 
útil da tela.

As telas de malha retangular são recomendadas para 
classi�cação de materiais de granulação esférica ,cubica ou 
materiais laminares. Este tipo de malha oferece de 10 a 50% a 
mais de área livre do que a tela de malha quadrada.
Ao solicitar uma consulta de malha retangular é indispensável 
informar o sentido desejado da malha em relação ao �uxo do 
material.

Barra Soldada (BS)

Sem Acabamento (SA)

Cantoneira Soldada (CS)

Dobra e Capa (DC)

Dobra e Capa com Borracha (DCB)

Dobra Simples (DS)
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LARGURA DA PENEIRA

LONGARINAS DAS PENEIRAS

MEDIDA EXTERNA (ME) OU
VÃO LIVRE DA TELA (VL)

MEDIDAS BÁSICAS PARA FABRICAÇÃO

RETANGULAR MULTIPLA (RT) TIPOS DE ACABAMENTO

TAMBÉM FABRICAMOS TELAS EM POLIURETANO



TELAS ESPECIAIS DE AÇO 
PARA CLASSIFICAÇÃO

FATEX
DO BRASIL

11 4158 9960
www.fatex.ind.br
comercial@fatex.ind.br

Rua Arthur Alves Bandeira, 276
Jd Margarida • CEP 06730-000
Vargem Grande Pta - São Paulo



OSCILANTES (OSC) SÔNICA (SO)

As Telas oscilantes (autolimpantes) podem ser usadas para 
classi�car materiais de geometria diversa, são extremamente 
e�cientes na solução de problemas de entupimento das 
malhas, devido a aglutinação de partículas inerentes ao 
processo de peneiramento úmido, pois a forma construtiva 
destas telas permitem que os �os oscilem de forma 
independente evitando o entupimento das malhas.

As telas sônicas  (Harpa III) são recomendadas para classi�cação 
de desaguamento de materiais úmidos e permitem a passagem 
de partículas laminares. Também  possuem o efeito 
autolimpante evitando o entupimento da tela.

A tela Sônica Simples possuem �os ondulados provocando 
assim a constante movimentação dos materiais sobre a 
superfície da tela, obtendo uma ótima produtividade e 
classi�cação.

Dobra e Capa (DC)

Dobra e Capa com Borracha (DCB)

LARGURA DA PENEIRA

LONGARINAS DAS PENEIRAS

MEDIDA EXTERNA (ME) OU
VÃO LIVRE DA TELA (VL)

MEDIDAS BÁSICAS PARA FABRICAÇÃO

SÔNICA SIMPLES (SOS) TIPOS DE ACABAMENTO

Para fabricação das telas especiais, 
SÔNICA e OSCILANTE, informar as 
medidas exatas entre os centros das 
longarinas. estas medidas são 
indispensáveis para a aplicação de 
poliuretano nas longarinas de apoio 
das telas. 
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TAMBÉM FABRICAMOS TELAS EM POLIURETANO
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Economia
Aliando a alta resistência à abrasão do poliuretano ao 
sistema de troca rápida, o cliente reduz o tempo de 
parada e o custo de manutenção, maximizando assim o 
tempo de uso do equipamento.

Fixação
Trabalhamos com todos os tipos de �xação e de acordo 
com a necessidade do cliente
 
Acessórios
Temos uma linha completa de acessórios para telas de 
poliuretano.

Segurança
O poliuretano é um material que absorve ruídos, evitando 
a reverberação, aumentando a segurança e o conforto no 
ambiente de trabalho.

Eficiência
Distribuição perfeita de carga. Não há obstáculos para o 
�uxo de material.  A superfície é totalmente plana, 
permitindo uma classi�cação perfeita.

CARACTERÍSTICAS

• Maior vida útil: devido a sua maior resistência à abrasão;

• Versatilidade: projetadas e fabricadas especificamente 
para cada aplicação;

• Diminuição dos ruídos: atende as exigências cada vez 
maiores dos órgãos ambientais fiscalizadores;

• Facilidade de rodízio: por serem modulares, facilitam a 
manutenção por rodízio, aumentando a vida útil e a 
produção x custo das telas.

VANTAGENS

Todas as telas de Poliuretano são 
fabricadas com resina de alta 
performace, com certi�cado de 
procedência e garantia.

DESAGUADORA
As telas de poliuretano utilizadas em peneiras desaguadoras, 
são fabricadas com estrutura reforçada, com poliuretano de alta 
performance, que auxiliam no escoamento da água, garantindo 
assim melhor qualidade e granulometria para o seu produto.

Fabricamos todos os tipos de fixação e aberturas de malhas a 
partir de 0,2 mm.

As telas CRIVA são fabricadas com molduras de poliuretano de 
alta performance, com inserção de uma tela de aço de alto teor 
de carbono, resultando assim no aumento da área livre de 
peneiramento, comparado às telas de borracha.

CRIVA (PU + AÇO)

TAMBÉM FABRICAMOS TELAS EM AÇO CARBONO / INOX

CLASSIFICADORA
As telas de poliuretano utilizadas em  peneiras classi�cadoras, 
são fabricadas com poliuretano de alta performance, altamente 
resistente ao desgaste, e com as aberturas da malha 
desenvolvidas para garantir uma precisa granulometria do seu 
produto.
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PINOS DE FIXAÇÃO

Todas as Peças de 
Poliuretano são 

fabricadas com resina de 
alta performace, com 

certi�cado de 
procedência e garantia.

RÉGUA DE FIXAÇÃO

PEÇAS TÉCNICAS

PROTETOR DE LONGARINA

CUNHAS E FIXADORES

SAÍDA DE BICA

PROTEÇÃO LATERAL

RASPADORES

EXECUTAMOS PROJETOS EXCLUSIVOS E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS

TAMBÉM FABRICAMOS TELAS EM AÇO CARBONO / INOX


