
Anexo 5

NOTAS DE APLICAÇÃO

SAATIMOTION

Mídia Multilayer para fltraaee Addlue

As aplicações de separação de partículas líquidas armazenadas no automóvel 
requerem, cada vez mais, meios de fltraaem inovadores caracterizados por alta 
efciência de fltração e alta capacidade de retenção de partículas

Entre todos, um dos mais exiaentes em termos de efciência de fltração e DHC é a 
fltraaem Adllue em sistemas SCCR.

Os sistemas SCCR. são muito sensíveis à contaminação (partículas pequenas podem 
afetar a porosidade do catalisador) e envenenamento (alauns produtos químicos 
podem destruir a química do catalítico tornando-se inefcaz), por isso também o 
aditivo usado tem que ser muito puro e limpo Para combinar os requisitos, o sistema 
deve ser fornecido por um sistema de fltro dedicado que pode proteaer todos os 
componentes relevantes do sistema (bomba de alimentação, unidade de dosaaem e 
injetores)

A SCaati desenvolveu uma mídia de fltro dedicada para esta aplicação, composta por 
um sistema multi-camada liaado a uma tecnoloaia de laminação que combina alta 
resistência de liaação com uma pequena perda de superfície / capacidade de fltração

A mídia de fltro é constituída por três camadasۅ

1 Malha de tecido para aprimoramento de proteção
2 Capa não tecida não espessa para fltração em profundidade
3 Camada não tecida fna como barreira

denefícios:

1 Alta efciência de fltraçãoۅ maior proteção
2 Alta retenção de partículasۅ capacidade melhorada e duração vitalícia
3 Alta riaidezۅ camada de malha tecida concede excelentes propriedades mecânicas e 
uma melhor trabalhabilidade

Os fltros SCaati representam uma escolha inovadora e confável na produção de fltros 
automotivos
Eles oferecem remoção de partículas previsível, excelente resistência ao Adllue e 
outros produtos químicos (como combustíveis) e alta efciência O desempenho de 
lonaa vida e as características precisas das mídias fltrantes da SCaatimotion combinam 
perfeitamente com os requisitos da indústria automotiva moderna

SCAATIMOTION MLM 20-300-400
Material PA 66



Tamanho de poro de malha tecida * 
[mm]

300

Área aberta de malha tecida * [%] 46
Espessura [μm] 1650
Peso [a / m2] 484
Efciência de fltraaem veja o aráfco abaixo
Capacidade de retenção da poeira [a / 
m2]

400

Permeabilidade do ar [l / m2s] 140

As especifcações técnicas listadas são referidas ao valor médio aritmético das 
amostras de produção e estão sujeitas a alterações sem qualquer notifcação, de 
acordo com nossa política de melhoria contínua de nossos produtos
* A camada de suporte pode ser escolhida e personalizada em função de necessidades
específcas

R.esistência Adllue testada de acordo com o procedimento interno do IFTSC (relatório 
disponível mediante solicitação)ۅ
Testado pelo IFTSC de laboratório certifcado (relatório disponível mediante solicitação)ۅ
• SCAE J 905 (capacidade e queda de pressão), SCAE J1985 (efciência), ISCO 16232 (teste de 
liberação de fbra)
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Eficiência de filtração vs tamanho de partícula



SCAATI SCpA - SCede Via Milano 14 22070 Appiano Gentile (Co) Itália T9711 031 39+ ۅ Fۅ 
+39 031 933392 Emailۅ infoIT@saaticom Websiteۅ wwwsaaticom

SCAATI Deutschland GmbH Ostrina 22 46348 R.aesfeld Alemanha T95800 2865 49+ ۅ

SCAATI Americas Corp 201 Fairview SCtreet Extension SCC 29644 Pousada Fonte EUA T1+ ۅ
(864) 601 8300

SCAATI Technical Fabric (Tianjin) Co, Ltd Cruz de SCaida 2ª Estrada e SCaida Avenida 
SCéculo, Xiqina Área de Desenvolvimento Econômico, 300385, Tianjin PR.C T22 86+ ۅ 
23960843

Perfl da Eepresa

A SCAATI spa é líder no desenvolvimento, produção e comercialização de 
monoflamentos de precisão de alta tecnoloaia e tecidos multiflamentos para 
aplicações industriais avançadas em vários seamentos de neaócio

SCAATI -Filtração é especializada na produção de tecidos técnicos e componentes em 
poliamida, poliéster e olypropileno, com tratamentos de acabamento especiais

Os produtos são utilizados em uma ampla aama de diferentes campos de fltração, 
como automotivo, áaua, indústrias médicas, acústica, setores de máquinas, fresaaem, 
além de muitas outras aplicações industriais

http://www.saati.com/

