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Desky z expandovaného grafitu TREGRAPH®
AVKO® nabízí hotová těsnění vyrobená z tohoto materialu

Charakteristika
Bez azbestové těsnící desky vyrobené z expandovaného grafitu

Aplikace
Desky Tregraph® se používají k utěsnění přírub, kontaktních ploch přírub a krytů 

výhody
Desky TREGRAPH® přináší následující výhody:
- Vynikající odolnost proti vysokým teplotám;
- Chemickou odolnost pro media s рН 0 ÷ 14, jako jsou: horká voda, oleje, horká pára, plyny a popel, 
sírany, etc.;
- Vynikající tepelnou vodivost a radiační odolnost;
- Dlouhodobou elasticitu, materiál nestárne;
- Má měkký a pružný povrch, což je důvod, proč velmi dobře těsní poškozené nebo nerovnoběžné povr-
chy;
- Širší využtí než u desek z konvenčních vláken;
- TREGRAPH® desky mají 2 krát menší hustotu (1,0 ÷ 1,1 g/см3) ve srovnání s deskami z polymerních 
vláken nebo konvenčních desek (1,8 ÷ 1,9 g/см3); 

Technické parametry
Obsah uhlíku:   ≥ 98 %
Obsah síry:   ≤ 1000 ppm
Obsah chloridů:   ≤ 50 ppm
Stlačitelnost:    ≥ 45-46 %
Zotavení:    ≥ 14-16 %
Pevnost v tahu:  4,0 MPa
Ztráta při zahřívání:  168 MPa
Pevnost v tlaku: 
       - při 450oС  1%
       - při600oС  20%
Pracovní tlak   50 bar
      *Uvedené parametry platí pro desku o tlouštce  2 mm

Kontrola kvality
Celý proces výroby je vykonáván v souladu s normou kvality ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Nežádoucí vliv na lidský organismus:
Neprokázán
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Desky z expandovaného grafitu TREGRAPH® AR
AVKO® nabízí hotová těsnění vyrobená z tohoto materialu

Charakteristika
Bez azbestové těsnící desky vyrobené z expandovaného grafitu s per-
forovanou, hrotovanou ocelovou výztuží, vyrobenou z SS316

Aplikace
Desky Tregraph®AR se používají k utěsnění přírub, kontaktních ploch 
přírub a krytů, výměníků tepla, atd. Tento produkt je vhodný pro těsnění 
páry, horké páry, uhlovodíků, atd.

výhody
Desky TREGRAPH®AR přináší následující výhody:
- Vynikající odolnost proti vysokým teplotám v kombinaci s vysokým tlakem tekutin ;
- Chemickou odolnost pro media s рН 0 ÷ 14, jako jsou: horká voda, oleje, horká pára, plyny a popel, 
sírany, etc.;
- Vynikající tepelnou vodivost a radiační odolnost;
- Dlouhodobou elasticitu, materiál nestárne;
- Má měkký a pružný povrch, což je důvod, proč velmi dobře těsní poškozené nebo nerovnoběžné povr-
chy
- Širší využtí než u desek z konvenčních vláken;
- TREGRAPH® desky mají 2 krát menší hustotu (1,0 ÷ 1,1 g/см3) ve srovnání s deskami z polymerních 
vláken;  nebo konvenčních desek (1,8 ÷ 1,9 g/см3); 
- Výztuž z perforované, hrotované oceli způsobuje vyšší odolnost materiálu proti vysokému vnitřnímu 
tlaku.

Technické parametry
Obsah hlíku   ≥ 98 %
Obsah síry   ≤ 1000 ppm
Obsah chloridů  ≤ 50 ppm
Stlačitelnost   ≥ 40-43 %
Zotavení    ≥ 14-15 %
Pevnost v tahu  4,0 MPa
Ztráta při zahřívání:   140 MPa
Pevnost v tlaku
       - při 450oС   1%
       - při 600oС   20%
Pracovní tlak    120 bar
Pracovní teplota   -200°C/+550°C
       *Uvedené parametry platí pro desku o tlouštce  2 mm

Kontrola kvality
Celý proces výroby je vykonáván v souladu s normou kvality ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Nežádoucí vliv na lidský organismus:
Neprokázán


