
 TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

AVKOSEAL® H  

 

Informace o výrobku 

Těsnící materiál ze 100% čistého, biaxiálně expandovaného PTFE, vyrobeného ve 

formě pásky s lepící páskou pro snadnější instalaci. Mnohosměrně orientovaná 

struktura kombinuje vynikající těsnicí schopnost a flexibilitu. 

 
 

 

Použití 

Skvělá volba při nutnosti vysoké spolehlivosti a dlouhé životnosti, vynikající těsnosti. Kromě těsnění přírub, lze 

AVKOSEAL® H používat i v jakémkoli jiném případě statického těsnění při provozních parametrech PTFE ve všech 

průmyslových aplikacích. Používá se hlavně pro výměníky tepla, příruby s velkým průměrem nebo s velkými 

nepravidelnostmi a poškozením, aplikacích sklo / kov,  pro vysokotlaké nádoby, atd. 

 

 

Výhody 

Chemicky odolný, měkký a pružný materiál. 

Vícesměrně orientovaná vlákna jsou 

důvodem mimořádné pevnosti. Tento 

produkt zajišťuje čisté pracovní prostředí. 

Avkoseal H je hydrofobní, nestárne, je 

odolný UV - záření, má neomezenou 

životnost. Rychlá a snadná montáž ve všech 

aplikacích. Nevyžaduje řezání těsnění. 

Snižuje náklady na skladování. Několik cívek 

různých velikostí spolehlivě pokryje potřebu. 

Použití 100% bez odpadu a znečištění. 

 

 

Montáž 

Musí být pečlivě vyčištěny těsnící plochy, 

odstraněn prach, koroze, olej nebo zbytky 

starého těsnění. Odřízněte jeden konec 

těsnící pásky (jak je znázorněno na 

obrázku). Odejměte krycí papír z lepicí 

vrstvy, umístěte těsnící pásku na povrch 

příruby. Připojte druhý konec pásky, jak je 

znázorněno na obrázku. Překrytí se 

doporučuje 2,5 až 3 x W. Celková tloušťka 

překrývající plochy - okolo 120% tloušťky pásu. 

 

 



 

Technické parametry: 
Pracovní teplota:     -240°C / 310°C 
pH:         0 - 14  
Standardní rozměry v mm:   10х2 10x3 20x6 20х9 
        15х2 15x3 30x6 30х9 
        25х2 25х3 
        *Další rozměry na vyžádání 
Max. zatížení na těsnění:   180 MPa 
Stlačitelnost ASTM F36 / J - 66% 
Zotavení ASTM F36 / J - 15% 
Obsahuje pouze suroviny, vyhovují FDA 21 -  
Požadavky pro použití v kontaktu s potravinami a léky FDA21CFR 

177,1550 (a) (1) (b). 

      
Kvalita 

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

Dopad na lidské zdraví 

Není zaznamenáno. 
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