
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

УПЛЪТНИТЕЛНИ ЛИСТИ 
TREGRAPH® HIGH T

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ
TREGRAPH® HIGH T е уплътнителен лист от експандиран графит 
със специално двустранно покритие, което предотвратява залепване към уплътняваните 
повърхнини, осигурява лесно почистване и отстраняване на вече използваните уплътнения. 
Двустранното покритие прави TREGRAPH® HIGH T лесен за обработка като рязане, огъване и 
повишава гъвкавостта на листите.
 
Приложения
Прилагат се за уплътняване на фланци, челни повърхнини и др. 
TREGRAPH® HIGH T се препоръчва при редица индустриални приложения, където графита е 
химически устойчив. За уплътняване на пара, екстремни температури и налягания.

Предимства
Уплътнителните листи TREGRAPH® HIGH T притежават следните предимства: 
- устойчивост на високи температурни натоварвания; устойчивост на среди с рН 0 ÷ 14: 
гореща вода, масла, прегрята парa газове и пепел, хлориди, сулфиди, флуориди и др.; отлична 
топлопроводимост; устойчивост на радиация;
- TREGRAPH®  HIGH T има и следните специфични преимущества пред стандартните графитни 
уплътнителни листи: мека и пластична повърхност, повишена гъвкавост; не се напукват при 
рязане дори с обикновени режещи инструменти; улеснено почистване на уплътнителните 
повърхнини.

Технически параметри:
Моментна температура:  650°С
Работна температира: 550°С
Aкс. налягане:   55 bar
Плътност:   1.1-1.3 g/cm3

Свиваемост ASTM F36: ≥ 43 %
Възстановяване:  ≥ 15 %
Якост на опън:  4,0 MPa
Якост на натиск:  168 MPa
*Посочените показатели са за лист с дебелина 2 мм

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


