
 Materiálový list 

Desky z expandovaného grafitu 

TREGRAPH® HIGH T 
 

Charakteristika 

TREGRAPH® HIGH T je těsnící deska z expandovaného grafitu, která je oboustranně laminována. Vrstva 

lamina zabraňuje přilepení těsnění a zaručuje snadné čištění a odstraňování starých těsnění. Oboustranná 

laminace také umožňuje snadnou manipulaci při řezání a činí tím desku TREGRAPH® HIGH T pružnější. 

 

Aplikace 

Tato deska se používá pro utěsnění přírub, čelních ploch atd. TREGRAPH® HIGH T se doporučuje 

zejména v průmyslových aplikacích, kde se využije chemická stabilita grafitu. Deska je vhodná pro 

utěsňování kapalin při extrémně vysoké teplotě a tlaku. 

Výhody 

Vysoká teplotní odolnost; vhodné pro pracovní podmínky s pH 0 ÷ 14. Medium horká voda, tuky, přehřáté 

páry, popel, chloridy, sulfidy, fluoridy atd .; vynikající tepelná vodivost a odolnost vůči radiaci; - 

TREGRAPH® HIGH T má následující výhody oproti standardním grafitovým deskám: měkký plastový 

povrch, lepší ohebnost, neroztrhne se při řezání i běžnými řeznými nástroji, snadné čištění utěsněných 

povrchů. 

Technické parametry*: 
Krátkodobá teplota:     650°С  

Pracovní teplota:     550°С  

Max tlak:     55 bar  

Hustota:       1.1-1.3 g/cm3  
Stlačitelnost ASTM F36:         ≥ 43 %  

Zotavení:       ≥ 15 %  

Pevnost v tahu:     4,0 MPa  

Pevnost v tlaku:   168 MPa  

* All listed parameters are valid for sheet with thickness 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 
 

 

 

The information listed in this technical data sheet is based on our company’s trials and experience. AVKO® JSC is not to be held responsible for poor installation or 

application in media combining complexity of factors whose total exceeds the general qualities of the product. Our technical and sales representatives will assist any 

client in need of a product with a peculiar application. 
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