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Cartuchos Bobinados MICROFLEX ®  

cat 01206 

 

Informações Operacionais 

 
 

• Grau de filtração nominal de 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125 e 
150 micra 

• Alta vazão 

• Elevada eficiência na retenção de sólidos 

• Excelente rendimento 

• Disponível em fio e núcleo em polipropileno ou fio em algodão 
e núcleo em aço inox 

• Compatível com qualquer modelo de carcaça 

• Preço competitivo  

• Indicado para aplicações na indústria farmacêutica, alimentícia, 
metal-mecânica e nos mais variados processos industriais.  

 

Características 
 

 

Os elementos filtrantes bobinados da linha MICROFLEX ® foram 
desenvolvidos para utilização em processos de filtração de fluídos 
industriais onde é requisitado um elemento filtrante de baixo custo e 
elevada eficiência. 
Os elementos filtrantes MICROFLEX  ® são disponíveis em todas as 

configurações de terminação utilizadas e em vários graus de filtração nominal, bastando ao usuário selecionar o 
que melhor atende a sua necessidade.  
Na apresentação em algodão com núcleo em aço inox estes elementos filtrantes são ideais para a filtração de 
fluídos a quente, suportando temperaturas de até 121 ºC. 
Indicados para a filtração de óleos, soluções para revelação de fotos e chapas de radiologia, alimentos e 
bebidas, produtos químicos, ar e gases, tintas e solventes, produtos petroquímicos e água de processo. 
Os elementos filtrantes MICROFLEX ® de algodão com núcleo em aço inox podem ser autoclavados por diversos 
ciclos e sanitizados quimicamente. 
 

Especificações Técnicas 
 

Código Incomasa                                      Grau de filtração                                 ∅ Ext x Altura 

 
B##934N#-                   1, 3, 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100 e 150            2.1/2” X 9.3/4” 
B##1N#-                   1, 3, 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100 e 150            2.1/2” X 10” 
B##2N#-                   1, 3, 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100 e 150            2.1/2” X 20” 
B##3N#-                   1, 3, 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100 e 150            2.1/2” X 30” 
B##4N#-                   1, 3, 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100 e 150            2.1/2” X 40” 

##  CS – algodão com núcleo em inox ou PP – total em polipropileno #   micragem 
 

Os cartuchos MICROFLEX  ®  BCS são passíveis de esterilização por autoclavagem. 
As características construtivas dos cartuchos MICROFLEX  ® permitem esterilzações químicas com hipoclorito, 
formol, álcool 70º GL, ácido peracético e ozônio. 
 

 

 Representante local 
 

 

Incomasa e Microflex são marcas registradas de Incomasa. A 
utilização e reprodução dessas marcas só poderá ocorrer 
quando autorizadas pela detentora das mesmas. 
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Visite nosso sítio na web – www.incomasa.net 

 


