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PT417 
 
 
Nazwa artykułu: PT417 (MultiTex® ePTFE)  
Wersje artykułu: Materiał płytowy dostępny w różnych grubościach 

 Uszczelki wtykane, uszczelki cięte lub tłoczone 

Preparaty: bez 

Materiały: 100 % rozszerzony wielokierunkowo PTFE 

bez wypełniaczy, pigmentów lub farby drukarskiej i dlatego 
szczególnie odpowiedni do najczystszych zastosowań, 
zwłaszcza w sektorze spożywczym i farmaceutycznym 

 
Właściwości mechaniczne: 

- Zdolność płynięcia w kierunku wzdłużnym i poprzecznym zredukowana do minimum 
- Przyłożony nacisk powierzchniowy trwale zachowany 
- Najlepsze dopasowanie do wszystkich powierzchni, idealne wyrównanie nierówności 
- Bardzo wysoka szczelność, zwłaszcza przy zredukowanym nacisku 

powierzchniowym 
- Odporne na UV, bez starzenia, nieograniczona możliwość magazynowania 
- Odporność na ściskanie, podciśnienie do 200 bar, ale zawsze zależnie od sytuacji 

montażowej* 

 
Właściwości termiczne: Właściwości chemiczne: 

- od -268 °C do 270 °C 
- przez krótki czas możliwe 315 °C 

Rekomendowany zakres zastosowania: 

- - od -160 °C do 230 °C* 

- pełna odporność chemiczna 
- pH 0 do 14 
- odporne na wszystkie media 
- Brak odporności na 

rozpuszczone i stopione 
litowce, i elementarny fluor przy 
wysokiej temperaturze 
i ciśnieniu 

*Wskazówka: podane wartości temperatury i ciśnienia są wartościami orientacyjnymi i nie muszą występować równocześnie. 

 

Nieszkodliwość fizjologiczna: 

- nieszkodliwe fizjologicznie, w rekomendowanym zakresie zastosowania 
- nietoksyczne, inercyjne biologicznie 

 

Badania i atesty: 

- BAM sprawdzone do zastosowania z tlenem gazowym i ciekłym 
- TA-Luft sprawdzone i bezpieczne pod względem wydmuchu zgodnie z VDI 2200 
- FDA 21 CR 177.1550 sprawdzone 
- EC1935/2004 sprawdzone do kontaktu z żywnością 
- USP Plastic Class sprawdzone do zastosowania w farmacji 
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Zakresy zastosowania: 

Kołnierze przewodów rurowych, uszczelnienie zbiorników, wymienniki ciepła, budowa 
aparatów, instalacje powlekane emalią, reaktory, pompy, instalacja farmaceutyczna 
i spożywcza. 

 

Wymiary: Wielkość płyt uszczelniających 1500 mm x 1500 mm 

 Grubość materiału 0,5-9 mm 

 

 

 

Zakres zastosowania: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Podane informacje opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy na tema przedstawionego produktu i są podawane 
w najlepszej wierze. Nie stanowią one jednak podstawy do wysuwania roszczeń gwarancyjnych. Dane i wartości wymagają 
każdorazowo sprawdzenia przez klienta. 

Wszystkie wcześniejsze wydania tracą ważność. 


