ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЛИСТИ ОТ ЕКСПАНДИРАН ПТФЕ
AVKOSEAL® eC
Фирма АВКО® предлага и плоски уплътнения от
този материал по зададени от клиента размери и
количества!
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ
Изработени от 100 % експандиран ПТФЕ, чрез използване на специална технология за оформяне
на уникална многопосочна разпъната фибрилна структура с изключителна здравина и свойства.
Приложения
Подходящи за изработване на уплътнения, работещи във всички среди масла, горива, вода,
киселини, основи, газове и др за работна температура до 260oС. Използват се за изработка на
плоски уплътнения и гарнитури за уплътняване на фланци, челни повърхнини и други.
Предимства
Листите АВКОСИЛ® еС представляват материал с отлични уплътнителни свойства, при
който отсъства фактора “студена течливост”. Това гарантира дългосрочна и надеждна работа
на уплътнението. Листите са гъвкави, заемат формата на уплътняваната повърхнина, което
ги прави отличен продукт за наранени фланци.
Нетоксични и подходящи за хранителната и фармацевтична промишленост. Широко приложение
намират в петролната, химическата, газовата, хранително – вкусова промишленост и др.

Сертификат: VDI 2440, EN 13555, DIN 28090-1, издаден от АМТЕС
Технически параметри:
Размери: 			
				
Дебелини: 			
				
Макс. температура:
		
Свиваемост: 			
Възстановяване: 		
Клас на пропускливост:
Химическа устойчивост:

1500х1500 mm; 1000х1000mm (±20 mm.);
Предлагат се и други размери при запитване от клиент.
0.5; 1.0; 1.5; 2.0; -10% +15%
3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 9.0 mm, ± 10%
-240oC / +260oC (пикова температура: 315oC)
58 ÷ 66 % ASTM F36
18 ÷ 22 % ASTM F36
9.2 x 10-7mbar.l / (s.m) TA Luft VDI2440
0-14 pH

Качество: Целият производствен процес е под строг контрол, в съответствие с ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001.
Влияние върху човешкото здраве: Нe e констатиранo такoва.
Информацията в настоящата техническа характеристика се базира на наши изпитания и опит. АВКО® АД не носи отговорност за начина на монтаж
или приложение в различни среди или среди комбиниращи комплекс от фактори, които са извън основното предназначение на продукта. АВКО® АД
запазва правото си да променя характеристиките без предварително съгласуване. Нашите технически и търговски специалисти щеконсултират
всеки клиент със специфични изисквания

7000, гр. Русе, ул. “Св. Димитър Басарбовски“ 12, Тел.: 082 / 884 555, 884 556
Факс: 082 / 884 550; e-mail: office@avko.bg; web: www.avko.bg

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

