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DIVISÃO VEDAÇÕES ESPECIAIS

Energia



    A  é uma empresa responsável pela fabricação de elementos de vedações especiaisAthon Plastômeros e Elastômeros S/AAthon Plastômeros e Elastômeros S/A    A  é uma empresa responsável pela fabricação de elementos de vedações especiaisAthon Plastômeros e Elastômeros S/A

customizadas para diferentes segmentos industriais. Garantimos a plena satisfação de nossos clientes, oferecendo um certicado

de garantia das propriedades físico-químicas de nossos produtos, assim como treinamento técnico para plastomêros e elastômeros

e suas aplicações.

    Os ferramentais usados na confecção dos produtos para vedação são produzidos com aços específicos para moldes de  borracha

proporcionando melhor qualidade dos produtos e menor risco de deformação no processo produtivo.
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“A Athon S/A, atuante no segmento de desenvolvimento e fornecimento de soluções

técnicas em vedações, atende as necessidades de suas partes interessadas

fundamentando seu Sistema de Gestão Integrado nos seguintes princípios:

Polí�ca de Qualidade

(a) Superar as expecta�vas dos clientes; 

(b) prevenção de todo �po de poluição e vazamentos, minimizando os impactos ambientais

e a geração de resíduos;

(c) preservação plena da saúde e integridade �sica de seus talentos e visitantes a qualquer

�tulo;

(d) promoção de qualidade de vida dos seus Talentos;

(e) valorização e desenvolvimento pessoal e profissional dos seus talentos; 

(f) pleno atendimento aos requisitos legais e norma�vos aplicáveis à organização; e

(g) melhorar con�nuamente a eficácia do Sistema de Gestão Integrado.”

ERMOS REFERÊNCIAS
MUNDIAL EM SOLUÇÕES
TÉCNICAS EM VEDAÇÕES
ESPECIAIS ATÉ O ANO DE

2024

Visão
TENDER PLENAMENTEA

A REAL NECESSIDADE DE
NOSSOS CLIENTES EM

ELEMENTOS DE VEDAÇÕES,
A FIM DE LHES

PROPORCIONAR UMA
EXPERIÊNCIA DE

‘’VAZAMENTO ZERO’’

Missão

UALIDADE, RESPEITO,Q
INTEGRIDADE, ÉTICA E

RESPONSABILIDADE

Valores ORQUE É MUITO MAISP
QUE PRODUZIR VEDAÇÕES,

É SOBRE PREVENIR
VAZAMENTOS E CONTAMINAÇÕES,

É SOBRE CUIDAR DO PLANETA
PARA AS FUTURAS

GERAÇÕES

Propósito



A Athon S/A é uma empresa que mantém um rígido padrão de qualidade em seus

processos e produtos, visando garan�r um alto grau de confiabilidade aos seus

clientes e parceiros nas mais diversas e complexas aplicações. A Athon S/A é Cer�ficada

ISO 9001:2015 e está em processo de cer�ficação ISO 14.001 e ISO 45.001.

Qualidade Athon S/A

athon.ind.br +55(11) 2390-1060 +55(11) 9 9590-5524 contato@athon.ind.br



Anéis ‘‘O-Ring’’ Especiais

Linha de Produtos

    A Athon S/A oferece ao mercado uma ampla gama de produtos especiais

para vedação e peças customizadas para o segmento de Óleo e Gás,

desenvolvido através de amostras, desenhos, normas e/ou engenharia reversa,

projetado e fabricado de forma a suportar as aplicações mais severas possíveis

com alta conabilidade e com prazo de entrega exível.

Anéis especiais moldados e totalmente vulcanizados,
inclusive em grandes dimensões (ex.: 7.500 mm x 19 mm),
utilizados principalmente para vedação estática
de transformadores e reatores de potência, imersos
em óleo isolante.

Cordões especiais utilizados principalmente para
vedação estática de transformadores e reatores de
potência, imersos em óleo isolante.

Cordões de Borracha
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Gaxetas NBR com Lona
Gaxetas especiais utilizadas principalmente para
Vedação da pá de turbina Kepler. 

Arruelas de Borracha
Arruelas especiais em compostos
homologados para aplicações externas,
utilizados principalmente para Vedação
de Capacitor de Alta Tensão. 

(diversos modelos)
Juntas Chatas Caneladas

Juntas customizadas para aplicação externas,
utilizados principalmente para Vedações de
Membrana, Cuba, Caixa e etc... 



Juntas Planas Especiais

Juntas especiais utilizadas principalmente
para Vedação das Caixas Secundárias.

Pers especiais utilizados principalmente em
saídas de enrolamento de transformadores e
reatores de potência imersos em óleo isolante.

Pers Meia-Cana

Pers Tipo Nota Musical

Pers especiais utilizados principalmente
em Vedação de comportas.
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Conjunta de Vedação

Conjunto customizados e especiais de vedação para
transformadores, disjuntores e reatores.

Itens Customizados e Especiais

Nossos compostos são permanentemente controlados através de ensaios

de performance em todos os lotes produzidos, com a emissão dos respectivos

laudos. Possuímos setor de Pesquisa & Desenvolvimento, Laboratório, Engenharia

de Aplicação e Departamento de Projetos próprios, aptos a desenvolver em conjunto

com o cliente vedações customizadas de alta performance, conforme a necessidade

especíca de cada aplicação.

Desenvolvemos itens especiais conforme desenho ou amostra, para as aplicações

mais críticas e severas exigidas pelos segmentos de geração, transformação e 

distribuição de energia elétrica.

Todos os nossos compostos (nitrílica, silicone, viton, nitrílica hidrogenada e etc.)

para as diversas aplicações no segmento energético são homologados e certicados

na Lactec, sendo 100% compatíveis com óleo mineral isolante, sem contaminá-lo e

sem perder suas características.



Certificado
22/12/2020 - 22/12/2021

BRASIL

CRC

R

(11) 2390-1060


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

