
AVKOSEAL® G

INFORMAŢII PRIVIND GAMA DE PRODUSE

AVKOSEAL® G este un material de etanşare, care este moale, bun 
conducător de electricitate cu o structură fibrilă unică, fabricat de PTFE expandat + grafit. Se oferă sub 
forma de bandă de anumite dimensiuni. Pentru uşurarea lucrărilor de montaj, AVKOSEAL® G dispune de 
o fâşie autocolantă cu un strat din hârtie protectoare, unilateral, care poate fi îndepărtată direct înainte de 
montare. Fabricat în condiţiile unui control strict, reglementat de ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.

Domeniu de aplicare
AVKOSEAL® G este potrivit de etanşat cuplaje cu flanşa şi de etanşare statică în domeniile industriei 
energetice şi chimice cu respectarea parametrilor de funcţionare ale PTFE, care necesită existenţa unei 
conductivitate a curentului electric cu scopul devierea electricităţii statice. Având o plasticitate şi flexibilitate, 
acesta urmează cu uşurinţa formele suprafeţei etanşate, iar făşia colantă îi oferă posibilitatea de reducere 
a timpului necesar de montaj.

Avantajele
Avantajele generale şi cele mai importante ale AVKOSEAL® G sunt proprietăţile lui de bună conductivitate 
a curentului electric şi calităţile lui antistatice după presare, demonstrate după strângere între flanşe şi 
deformarea lui. Aceste proprietăţi, îmbinate cu parametrii teflonului de exploatare excepţionale, calităţile 
specifice obţinute în urma procesului de expandare şi în lipsa totală a curgerii la rece, o calitate tipică pentru 
celelalte materiale de etanşat flanşe, fac de AVKOSEAL® G să devină un produs unic după conţinutul 
său.

Parametrii tehnici
Temperatură de lucru:   -100oC /+310oC  
pH:     0 – 14
Dimensiuni standard:   7х2,5      
     10х3          
     14х5
     22х5

Calitatea
Procesul de fabricare este controlat în conformitate cu cerinţele ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Efecte dăunătorii pentru sănătatea umana
Nu au fost constatate. Nevătămător din punct de vedere fiziologic. Conţine numai materii prime, 
corespunzătoare a FDA 21 – cerinţe de utilizare în cazurile de contact cu alimentele şi medicamentele 
FDA21CFR 177.1550 (а) (1) şi (b).

CARACTERISTICI TEHNICE
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