
Seal of Assurance Program

GORE® GFO® Fiber

Fornecido por

Todas as informações e aconselhamentos técnicos aqui fornecidos são baseados nas nossas experiências e/
ou resultados de testes anteriores. Fornecemos as presentes informações tanto quanto é do nosso melhor 
conhecimento, mas não assumimos qualquer responsabilidade legal. Solicitamos que os clientes verifiquem 
a adequabilidade e facilidade de utilização na aplicação específica, na medida em que o desempenho do 
produto só pode ser avaliado quando todos os dados operacionais necessários estiverem disponíveis. As 
especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

Os termos e condições de venda da Gore aplicam-se à compra e venda do produto. 

GORE e os designs são marcas comerciais da W. L. Gore & Associates.
© 2016 W. L. Gore & Associates, Inc.

Para obter detalhes de critérios de seleção, informações técnicas, orientação 
de instalação e uma lista completa dos escritórios locais de vendas, visite 
gore.com/sealants
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GORE, GFO and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates, Inc.

Qualidade Assegurada com Gore “Seal of Assurance Program”
Muitas gaxetas de PTFE e grafite estão disponíveis no mercado. Embora todas pareçam iguais, vale notar que 
existem inconsistências enormes na qualidade real do produto e no desempenho de muitas das soluções de 
gaxetas oferecidas.

A instalação desses produtos pode aumentar os custos operacionais (energia, água, manutenção) e o risco de 
falha prematura, bem como causar paradas inesperadas. Tais problemas podem custar muito tempo e dinheiro. 
Mas em se tratando de gaxetas parecidas, como sua empresa pode evitar isto? Para ajudar a superar esse des-
afio, a Gore criou o programa Seal of Assurance (Selo de Garantia).

Através de uma rede global de trançadores autorizados, esse programa garante que cada fibra usada para 
trançar a gaxeta seja uma fibra GORE® GFO®. Procure pelo selo 100% GFO® na caixa e impresso na própria  
gaxeta – é a única gaxeta identificada dessa forma.

•  Gaxetas carimbadas com “100% GFO®” – prova de 
autenticidade

• Etiqueta GFO® Fiber na embalagem 

• Nenhuma mescla de outro material

• Qualidade consistente do material

• Qualidade assegurada através de auditorias

• Rede global de trançadores autorizados e confiáveis 

• GFO® Fiber – Feita nos EUA

EXCLUSIVO PARA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL. Não indicado para  
utilização em processos de fabricação, processamento ou embalagem  
de alimentos, fármacos, cosméticos ou dispositivos médicos.

A gaxeta certa para
confiabilidade e  
economia

Para obter mais detalhes, visite gore.com/gfo


