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Stålförstärkta gummipackningar

Stålförstärkta gummipackningar GST
Stålförstärkta gummipackningar GST
Stålförstärkta gummipackningar är en väl beprövad produkt inom applikationer där
höga krav ställs på täthet och säkerhet. Den speciella tillverkningsmetoden ger extra bra
vidhäftning mellan gummi och stål. Till och med vid extrema påfrestningar motstår dessa
packningar delaminering eller utblåsning och man slipper onödiga läckage. Dimensioner
för alla rörstandarder finns att tillgå.
Fördelar med stålförstärkta gummipackningar
•
•
•
•

Stabil packning gör det enklare att montera även stora dimensioner
Stålförstärkning tillåter höga belastningar
Dricksvattengodkännande DIN-DWGV W270, hygiencertifikat
Flera olika material, EPDM, NBR, FPM och andra material mot förfrågan
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Stålförstärkta gummipackningar med profil GST-P
Fördelar med stålförstärkta gummipackningar med profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Tätar med minimalt åtdragningsmoment
Kompenserar vissa fel i tätningsytorna
Fläns och bultkonstruktion kan göras lättare
Bättre tätning och livslängd vid användning i
plaströrssystem
Vinkelavvikelser kompenseras lättare jämfört
med plana tätningar
Bearbetning av o-ringsspår i fläns ej nödvändig
Speciellt användbara för plaströrsystem
Separata mått för PVC-, PE-, PP- och
PVDF-system

Tätning genom
rund tätningsprofil

Absorberar
yttrycket

GSTP gummipackning med profil
anpassad för plaströrsystem.

Absorberar det
inre trycket i
stålringen

GST-P
profilpackning
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» För mer information:

Vill du veta mer om GPA och vad vi kan erbjuda,
kontakta oss på tel 0431-44 58 00 eller info@gpa.se
Det här är GPA:
GPA är en av Skandinaviens ledande leverantörer
av rörsystem och komponenter i plast och metall för
flödesteknik. Företaget som grundades 1982 finns
representerat i Sverige, Norge och Danmark samt i
England via systerbolaget IPS. När du väljer GPA och
IPS som samarbetspartner står över 100 engagerade
medarbetare till ditt förfogande. Du kan räkna med
kvalitet hela vägen från första kontakten till den färdiga
lösningen. Med vår hjälp tar du dig snabbt och smidigt
från projektering till produktion. Vi säkerställer helt enkelt
flödet - att rätt produkt finns på rätt plats i tid och att en
fungerar på rätt sätt.
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