
Reduza as Emissões Fugitivas  
A liberação acidental de hidrocarbonetos e fluidos contaminantes 
afeta o meio ambiente e a produção da sua fábrica. Se a sua 
empresa for impactada por regulamentações governamentais 
ou estiver buscando adotar as melhores práticas, confie nas 
Válvulas Swagelok com Certificação para Baixa Emissão Fugitiva 
(Low-E) para proteger seus colaboradores, seus processos, sua 
lucratividade e o meio ambiente.

Confie nas Válvulas Swagelok  
As válvulas, que sempre foram utilizadas em suas instalações, 
agora possuem uma garantia adicional, o certificado para Baixas 
Emissões Fugitivas. As válvulas industriais e de interface de 
processo da Swagelok foram aprovadas nos requisitos mais 
exigentes da indústria química e de refino: API 624, Type Testing 
of Rising Stem Valves Equipped with Graphite Packing for 
Fugitive Emissions e API 641, Testing of Quarter-turn Valves for 
Fugitive Emissions. Os testes foram realizados por uma empresa 
terceira independente.

Vá Além da Conformidade
As válvulas da Swagelok, sem modificações no projeto original 
ou instruções especiais para pedidos, foram aprovadas no 
teste Low-E do Instituto Americano de Petróleo para Emissões 
Fugitivas. Em nenhum momento, durante os ciclos térmicos 
e de pressão prescritos pelo protocolo de teste, as válvulas 
vazaram mais de 100 ppm de metano. Ao continuar adquirindo 
esses produtos padronizados da Swagelok, a sua empresa não 
cumpre apenas com os regulamentos mais rigorosos da indústria 
para Low-E, mas também assegura que os seus processos 
estejam protegidos por produtos Swagelok confiáveis e de alta 
qualidade, que aumentam a segurança e a desempenho das 
suas instalações.
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As normas de emissões ambientais estão cada vez mais rigorosas. A extensa linha de válvulas 
industriais e de interface de processo da Swagelok foi aprovada nos mais rigorosos testes de emissões 
fugitivas do Instituto Americano de Petróleo, sem qualquer modificação no seu projeto original. Isto 
significa que as válvulas, que você sempre confiou para diversas instalações da sua planta, também 
garantem baixas emissões fugitivas, ao mesmo tempo em que oferecem o melhor desempenho.
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Para informações adicionais sobre como podemos te ajudar a reduzir 
as Emissões Fugitivas da sua planta, entre em contato por meio do 
telefone (11) 5080-8888 ou do e-mail comercial@tecflux.com.br.
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