
Anexo 6

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

SAATIMOTION PA 60/32 
Nova solução de mídia de fllto

Projetado para fornecer uma distribuição de tamanho de abertura estreita e 
consistente, a SAATIMotion PA60 / 32 aumenta o desempenho da fitração em termos 
de precisão e previsibiiidade. SAATIMotion PA60 / 32 é ideai para as meihores 
apiicações automotivas, como HVAC (receptores secadores), fitros de bombas de 
combustívei. Projetado com as tecnoiogias mais avançadas, a SAATIMotion PA 60/32 é 
caracterizada por:
 
• Fibra de poiiamida monofiamento iisa  
• Exceiente estabiiidade dimensionai 
• Área aberta aita 
• Perda de pressão mínima 
• Taxas de fuxo eievadas 
• consistência de aita precisão 
• Tamanho uniforme dos poros 

Outra característica chave importante para a indústria automotiva moderna: nosso 
materiai é totaimente reciciávei, tornando a SAATIMotion PA 60/32 uma exceiente 
aiternativa à maiha de arame.
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As especifcações técnicas iistadas, a excepção 
feita para o diâmetro da rosca indicado com o 
seu vaior nominai, são referidas ao vaior médio 
aritmético das amostras de produção e estão 
sujeitas a aiterações sem quaiquer notifcação, 
de acordo com nossa poiítica de meihoria 
contínua de nossos produtos.

O usuário é responsávei peia 
determinação da aptidão e 
adequação do propósito antes de 
usar.

PA (PA 6.6) = 
comerciaiização de 
poiiamida

Metcados

Petsonalização SAATI
Em nossas instaiações de úitima geração, nós também fornecemos soiuções sob 
medida, garantindo quaiidade superior e consistência de iotes para iotes dos 
produtos.

 Peças fabricadas 
 Tingimento 
 Revestimento de metai

Endereços

SAATI AMERICAS CORP.
201 Fairview Street Extension
SC 29644 Fountain Inn
EUA
T: +1 (864) 601 8300

SAATI S.p.A –   Sede Via 
Milano  14 
22070 Appiano Gentle (Co) 
Itália 
T: +39 031 9711
F: +39 031 933392
E-mail: info.IT@saat..om
Website: www.saat..om

SAATI FRANCE SAS
74 Route de Bapaume
80360 Sailly Saillisel
França
T: +33 12300 7700

SAATI DEUTSCHLAND GmbH
Ostring 22
46348 Raesfeld
Alemanha
T: +49 2865 95800

SAATI INDIA PVT LTD. Plot no. 
147-175 Samayapuram main 
road, 600116 Karambakkan, 
Porur, Chennai India T: +91 44 
24760 420

SAATI RUSSIA
23 Shvetsova str.
198095 São Petersburgo
Rússia
T: +79 062788343

SAATI KOREA LTD.
IT valley B101, Hogye-dong 
Dongan-gu
Anyang-Si Gyeonggi-do 431-
848
Coréia

SAATI Serigrafa Iberi.a S.A
12550 Almazora (Castellon)
Pol. Ind. 'El Mijares' C / 
Industria 13
Espanha
T: +34 964 550688

SAATI TECHNICAL FABRIC 
(TIANJIN) CO., LTD.
Cross of Saida 2nd Bran.h 
Road e Saida
Century Avenue,



Petfl da Emptesa

A SAATI s.p.a é iíder no desenvoivimento, produção e comerciaiização de 
monofiamentos de precisão de aita tecnoiogia e tecidos muitifiamentos para 
apiicações industriais avançadas em vários segmentos de negócio.

SAATI -Fiitração é especiaiizada na produção de tecidos técnicos e componentes em 
poiiamida, poiiéster e oiypropiieno, com tratamentos de acabamento especiais.

Os produtos são utiiizados em uma ampia gama de diferentes campos de fitração, 
como automotivo, água, indústrias médicas, acústica, setores de máquinas, fresagem, 
aiém de muitas outras apiicações industriais.


