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Materiał uszczelniający ma bardzo korzystne właściwości termiczne i chemiczne w stosunku do pary, 
olejów, gazów, paliw, środków smarnych, mediów alkalicznych i słabych kwasów. 

Podstawa: Włókna syntetyczne, grafit, NBR 

Kolor: czarny 

Powłoka powierzchniowa: Standardowo - bez powłoki zapobiegającej przywieraniu 
 inne powłoki na zamówienie 

Atesty: BAM (tlen) 

Zakresy zastosowania: Ten materiał uszczelniający jest rekomendowany zwłaszcza do 
przemysłu chemicznego, petrochemicznego, budowlanego i OEM oraz 
do elektrowni. 

 
Dane techniczne (typowe wartości przy grubości 2 mm) 
 

Gęstość DIN 28090-2 g/cm³ 1,6 
Ściśliwość ASTM F 36/J % 10 
Sprężynowanie wsteczne ASTM F 36/J % 55 
Wytrzymałość na rozciąganie ASTM F152 MPa 11 
Wytrzymałość ciśnieniowa DIN 52913   

     50 MPa, T= 175 °C, 16 h  MPa 32 
     50 MPa, T= 300 °C, 16 h  MPa 25 
Odporność na media        w oleju IRM 903, 5 h, 150 °C ASTM F 146   

     Zwiększenie grubości  % 5 
Odporność na media        w ASTM fuel B, 5 h, 23 °C ASTM F 146   

     Zwiększenie grubości  % 8 
Właściwa wartość wyciekowa DIN 3535/6 mg/m*s 0,08 
Maks. warunki robocze     

     Maksymalna temperatura  °C 350 
     Temperatura stała  °C 280 
     Temperatura stała przy parze   °C 250 
     Ciśnienie   bar 100 
Wartość spęczania na zimno εKSW DIN 28090-2 % / 
Wartość odkształcania wstecznego na zimno εKRW DIN 28090-2 % / 
Wartość wygrzewania  εWSW/200 °C DIN 28090-2 % / 
Wartość odkształcania wstecznego na gorąco εWRW/200 °C DIN 28090-2 % / 

 
Wymiary: Formaty płyt * 1500 mm x 1500 mm 

Grubość * 0,5 mm; 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm 
Tolerancja grubości < 1 mm ± 0,1 mm lub ≥ 1 mm ±10 % 
Tolerancja długości ± 5 % 
Tolerancja szerokości ± 5 % 

*odmienne wielkości i grubości na zamówienie 
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Rekomendacja zastosowania 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podane wartości temperatury i ciśnienia oznaczają wartości maksymalne i nie powinny być stosowane równocześnie. Dane te 
mogą stanowić tylko wytyczne, ponieważ są zależne nie tylko od materiału uszczelniającego, ale także od warunków 
montażowych. Bardzo ważne czynniki oddziałujące to: Grubość uszczelki, rodzaj medium, rodzaj kołnierza i obciążenie 
powierzchniowe. Przy zastosowaniach w parze należy zachować szczególną ostrożność. W razie wątpliwości nasi eksperci 
każdorazowo gotowi są znaleźć optymalne rozwiązanie uszczelniające dla danego zakresu zastosowania. 


