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UCPÁVKOVÉ ŠŇŮRY
V nabídce našich produktů naleznete širokou škálu ucpávek na bázi PTFE, grafitu, aramidu, skla, keramiky, přírodních 
a několika syntetických vláken. Tyto ucpávky jsou určeny pro všechny typy pracovních prostředí, včetně náročných 
teplotních podmínek od -200°C do 1200°C, tlaku až 500 bar a pH od 0 do 14. Nejprodávanější ucpávky jsou certifi-
kovány dle AMTEC TA-Luft VDI Guidline 2440.
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AVKOSEAL
Jedním z nejprodávanějších produktů je páska z expandovaného PTFE se samolepící vrstvou. Používá se především 
pro těsnění přírubových spojů. AVKOSEAL® je těsnící materiál ze 100% čistého polytetrafluorethylenu (PTFE), vyrábě-
ného ve formě pásky nebo šňůry kruhového průměru.

Expandovaný PTFE je kombinací výjimečných provozních parametrů materiálu PTFE (teflon), jako je chemická odol-
nost, stabilita v  širokém teplotním rozsahu, čistota a další výhody, získané na  základě expandování. Pro zajištění 
snadné instalace má AVKOSEAL® samolepící vrstvu, pokrytou speciálním papírem, který se odstraňuje před instalací. 
Díky své vynikající flexibilitě se AVKOSEAL® velmi snadno přizpůsobuje formě těsnící plochy a vrstva lepidla umožňuje 
rychlou instalaci produktu. Všechny materiály odpovídají požadavkům FDA 21, pro použití v kontaktu s potravinářský-
mi produkty a léčivy FDA 21 177.1550 (a) (1) a (6). Schváleno pro použití v oblasti kyslíku-BAM, DVGW.
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SPIRÁLOVĚ VINUTÁ TĚSNĚNÍ
V našem výrobním programu také naleznete spirálově vinutá těsnění (SWG), která jsou speciálně konstruována pro 
práci v extrémních teplotách a tlacích. Jsou často používána v prostředí s teplotními a tlakovými cykly, rázovými tlaky 
a vibracemi. Dají se použít i pro utěsnění ploch s poškozenými povrchy.
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PRODUKTY Z GRAFITU
Mezi speciální produkty, určené k těsnění v náročných teplotních podmínkách, patří výrobky z čistého expandovaného 
grafitu, konkrétně desky (používají se k utěsnění přírub, kontaktních ploch přírub a krytů, výměníků tepla, v prostředí hor-
ké páry, uhlovodíků atd.) a těsnící kroužky, určené pro armatury a čerpadla. Kroužky mají zesílenou čelní stranu a hranu 
kroužku, zabraňující vytlačování. Používají se pro tlaky 250 - 300 barů a teplotu dopravovaného média 500 - 600°C. 
Sada kroužků je nejvhodnějším řešením pro ruční ventily, které při méně častém spouštění ztrácí hmotu a  dochází 
k velkým deformacím. Vyztužené kroužky jsou pozoruhodné svou pružností se zachováním ostatních fyzikálních a che-
mických vlastností, které zlepšují spolehlivost těsnícího kroužku a prodlužují jeho životnost  při dlouhodobém použití. 
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LEAKBLOK
Mezi novinky na trhu, se kterými pravidelně přichází firma Avko Czech s.r.o., se řadí desky Leakblok. Jsou vyrobeny 
revoluční technologií, která je speciálně vypracovaná v souladu s postupem výroby bez rozpouštědel. V porovnání 
s klasickými deskami, LEAKBLOK® prokazuje velkou výdrž a výjimečné těsnící schopnosti při nízké síle utažení šrou-
bů. Je vhodný pro použití v prostředí páry. Slouží jako vynikající ochrana proti znečištění tekutin.
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MODIFIKOVANÉ PTFE DESKY
Poskytují značné přednosti při zachování známých vlastností klasického PTFE, jako např. termickou stabilitu, nízký 
koeficient tření atd.
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TĚSNÍCÍ DESKY
Hlavním prodejním artiklem v oblasti průmyslových těsnění jsou těsnící desky. V naší nabídce naleznete: klasické a bezaz-
bestové desky, desky z exp. PTFE, modifikované desky s různými plnidly, grafitové desky (viz. níže). Dále nabízíme plochá 
těsnění, vyrobená z desek z exp. grafitu, PTFE a bezazbestových desek v tloušťkách od 0,5 mm do 5 mm. Používají se 
především pro těsnění přírub a jiných zařízení, pro média jako jsou pára, voda nebo také agresivní média. Desky Avkoseal 
eC a MS jsou certifikovány dle AMTEC TA-Luft VDI 2440.
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BRZDOVÉ PÁSY A TŘECÍ MATERIÁLY
Tradičním výrobkem z naší produkce jsou několikavrstvé, tkané brzdové pásy, vyrobené na bázi skla, přírodních a ara-
midových vláken, impregnovaných vysokoteplotními polymery. Jsou určeny pro brzdová zařízení s nízkými otáčkami 
a vysokým zatížením, jako jsou přístavní jeřáby, pásové stavební stroje (nejčastěji používané při stavbě lodí), brzdové 
kotvy, výtahy atd.
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AVKOTHERM - TERMOIZOLAČNÍ MATERIÁLY
Mezi klasické výrobky, určené pro tepelnou ochranu a  izolaci, patří výrobky Avkotherm. Termoizolační keramické 
a skleněné tkaniny jsou odolné vůči vysokým teplotám od 500 do 1200°C. Používají se k teplotní izolaci potrubí, jako 
ochrana při svařování, výrobě protipožárních obleků, svařovacích závěsů, rukavic atd.
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AVKOFLON - VÁLCE A KROUŽKY Z PTFE
Dalším z tradičních těsnících materiálů jsou PTFE válce – vyrobené z čistého PTFE nebo PTFE s plnidlem. Vyrábí se 
ve formě tyčí do 230 mm výšky, stlačením a sintrováním. Během výrobního procesu jsou kontrolovány stupně krysta-
lizace a její struktura, která vede ke změně fyzikálních vlastností polotovaru – tvrdosti, elastičnosti atd.
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MECHANICKÉ UCPÁVKY
Jedním z produktů, který si zaslouží pozornost, jsou mechanické ucpávky. Jsou navrženy tak, aby nahradily ucpávko-
vé šnůry. Jejich používání přináší řadu výhod, jako je neexistence úniků, snížení tření, které zamezuje opotřebení hříde-
le a následné ztrátě těsnosti, tím i nižší časy na údržbu a finanční náklady, a možnost pracovat pod vysokým tlakem.

11

PRODUKTY PRO SKLAŘSKÝ PRŮMYSL
Firma Avko Czech s.r.o. nabízí celou řadu produktů, speciálně vyvinutou pro sklářský průmysl. Nabízí produkty z ara-
midových, novoloidových vláken a nerezové oceli.

12



U
C

PÁ
V

K
O

V
É

 Š
Ň

Ů
R

Y

UCPÁVKOVÉ ŠŇŮRY

Firma AVKO CZECH s.r.o. nabízí širokou řadu ucpávko-
vých těsnících šňůr, které se používají v rotačních nebo pís-
tových čerpadlech a  armaturách, pracujících ve  vysokých 
a extrémních teplotách a tlacích. Naše ucpávkové šňůry vy-
soké kvality, se vyrábějí v mnoha materiálových i impregnač-
ních kombinacích. Pro výrobu pletených ucpávek používáme 
jak přírodní materiály (bavlna, ramie), tak i běžné syntetické 
materiály (sklo, aramid, akryl, PTFE, PTFE/grafit, expando-
vaný grafit atd.). Nabízíme také spolehlivá těsnění pro práci 
v podmínkách páry nebo přehřáté páry, v klasických tepel-
ných a jaderných elektrárnách. Při použití v těchto náročných 
podmínkách, dochází ke kombinaci vysoké teploty 450°C - 

FINISEAL® 8099H
Ucpávka s  mimořádně nízkou ztrátou hmoty. Je vyrobena 
z  příze z  expandovaného grafitu o  vysoké čistotě, kdy 
je každé vlákno opatřeno úpletem z  materiálu inconel. 
Inconelový úplet a  patentovaná metoda firmy AVKO 
na  zpracování ucpávky, zaručují mimořádně nízkou ztrátu 
hmoty pod 2%, velmi sníženou extruzi ucpávky a odolnost při 
práci v teplotách až 650°C a tlaku 550 bar. Hlavní uplatnění 
nachází v  regulačních armaturách primárního okruhu, kde 
jsou podmínky práce nejnáročnější a  každý únik nebo 
přerušení práce daného zařízení vede k  zastavení práce 
celého bloku elektrárny. Ucpávka je určená pro extrémní 
pracovní podmínky. Grafitová příze je vylepšena přidaným 
antikorozním systémem. Speciální grafit a dodatečné přísady 
jsou vynikajícím řešením proti elektrochemickým korozím, 
zvlášť při vysokých teplotách. Ucpávka FINISEAL 8099H je 
vysoce účinná a šetří zařízení, na kterém je namontována. 

560°C a vysokého tlaku, který mnohdy dosahuje hodnotu až 
230 bar. 

Dále nabízíme řadu vyrobenou 
z  expandovaného grafitu, kte-
rá nabízí nízký koeficient tření, 
jejich pH je v  rozsahu 0 - 14 
a jsou pozoruhodné svými vyni-
kajícími termickými vlastnostmi, 
umožňujícími jejich použití při 
teplotách do 600°C v neoxidují-
cím prostředí.

Je vhodná pro ventily a jiné armatury, používané v energetice, 
ropném, chemickém a metalurgickém průmyslu.

Při testech provedených nezávislou zkušebnou, podle poža-
davků API 622, ucpávka vykázala ztrátu hmoty pod 2%. Více 
než 6 let se tento typ ucpávky úspěšně používá v elektrárně 
Enel Marica, v srbské rafinérii Pančevo, v tepelné elektrár-
ně Belchatow v Polsku, v DEI v Řecku, ve firmě Hellenic 
Petroleum v Řecku a v tepelné elektrárně ve městě Bitola, 
Makedonie.

Technické parametry Hodnota
Pracovní teplota -240 ºC / +650 ºC

Teplota pro inertní plyny + 1250 ºC

Pracovní tlak 550 bar na armaturu

pH 1-14

Standardní rozměr od 3x3mm do 28x28mm

Nosné vlákno Typ ucpávky
Uhlík Avkopack 1320 B

Sklo Avkopack 1320 G

Sklo + inconel Avkopack 1320 GI

Sklo + inhibitory 1320 HP

Vnější oplet – inconel Finiseal 8099H

AVKOPACK 1320
Série ucpávkových šnůr z  čistého expandovaného grafitu. 
V  závislosti na  typu příze se nabízejí různé druhy ucpávek 
podle požadavků exploatačních podmínek.

AVKOPACK® 1320HP
Ucpávka je vyvinuta na bázi AVKOPACK® 1320 G, vyznačuje 
se nízkou ztrátou hmoty, méně než 4%, měřeno v souladu 
s b. 6.1 normy API 622. Tento typ ucpávky nachází široké 
uplatnění především v armaturách, instalovaných na špatně 
dostupných místech s  problematickou výměnou ucpávko-
vých těsnění. Vynikající chování vykazuje při práci čerpadel 
s vysokým teplotním zatížením, kdy nízká ztráta hmoty zaru-
čuje delší provozní dobu a vyšší spolehlivost.

AVKOPACK® 1101
Vzhledem ke specifické výrobě příze z expandovaného PTFE, 
má ucpávka AVKOPACK® 1101 výborné vlastnosti proti “úniku 
za studena” a vytlačování ucpávky v komorách čerpadel a ar-
matur. Přidání maziv umožňuje zvýšení rychlosti v provozních 
podmínkách a odvod tepla z kontaktní plochy. AVKOPACK® 
1101 je vhodná pro použití v odstředivých a pístových čerpa-
dlech. Pružnost materiálu umožňuje snadnou instalaci a dobré 
utěsnění. Doporučujeme při práci s vysoce agresivními kapa-
linami (kyselinami a zásadami), stejně jako v případech, kdy je 
nutná vysoká čistota. Výborně se hodí pro aplikace v chemic-
kém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

AVKOPACK® 1320IHP
AVKOPACK® 1320 IHP, vykazuje nízkou ztrátu hmoty, o ně-
kolik desetin nižší než u AVKOPACK® 1320 HP. Inconelové 
vlákno zpevňuje vnitřek příze a usnadňuje demontáž starých 
ucpávek při jejich výměně za nové. Optimální cena činí tyto 
produkty dobrým řešením, obzvlášť v poměru spolehlivost/
cena.

AVKOPACK® 1120
Ucpávka má výborné ochranné vlastnosti proti “úniku za stu-
dena” a vytlačování ucpávky v komorách čerpadel a armatur. 
Přidáním grafitu v  teflonové přízi za  pomoci moderní tech-
nologie se zabraňuje oddělení grafitu během pletení i v pro-
vozu. AVKOPACK® 1120 je vhodná pro použití v  odstředi-
vých a pístových čerpadlech. Pružnost materiálu umožňuje 
snadnou instalaci a dobré utěsnění. Doporučujeme při práci 
s vysoce agresivními kapalinami (kyselinami a louhy), rovněž 
i v případech vysoké obvodové rychlosti. Výborná aplikace je 
v chemickém průmyslu, energetice apod.
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TABULKA POUŽITÍ UCPÁVKOVÝCH ŠŇŮR
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AVKOPACK®
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1101 PTFE Olej 30 30 250 200 280 18 0-14 1,4 - - -

1101S PTFE 30 30 250 200 280 18 0-14 1,2 -

1120 PTFE / grafit Olej 30 80 200 100 280 20 0-14 1,3 - - -

1201 Aramid PTFE / Olej 35 200 250 100 280 15 2-12 1,35 - - -

1201P Aramid PTFE / Olej 20 80 150 100 280 15 2-12 1,4 - - -

8470 PTFE 20 150 100 280 12 0-14 1,7 - -

8471 PTFE / grafit 25 150 100 280 15 0-14 1,7 -

1202 PTFE / grafit / aramid Olej 30 250 250 150 280 25 2-12 1,3 - - -

1203 PTFE / aramid Olej 30 100 200 100 280 25 2-12 1,3 - - -

1301* Uhlík Grafit 30 50 200 60 400 20 2-14 1,4

1302 Uhlík PTFE 30 50 200 60 300 20 2-14 1,2 - - - -

8009 Uhlík 300 240 550 - 0-14 1,3

1320G Exp. grafit 30 200 300 240 650 30 1-14 1 -1,1 - -

1320GI Exp. grafit Inconel - - 400 240 650 - 1-14 1,1-1,3 - -

1331 Exp. grafit / uhlík 35 250 400 240 650 20 1-14 1,0 - - -

77 Exp. grafit / uhlík Inconel - - 400 240 650 - 1-14 1,0 - -

8099H Exp. grafit 550 240 650 1-14 1,25

1400 Bavlna PTFE / olej 25 25 40 50 140 12 5-11 1,4 - - - - - - -

1401 Ramie PTFE / olej 20 100 100 50 140 12 5-11 1,4 - - - - - -

1502 Sklo 500 6-11 1,0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

1513 Sklo PTFE / grafit 20 40 60 50 280 15 2-12 1,8 - - - - - - - - - -

1520 Sklo PTFE 20 40 60 50 280 12 2-12 1,8 - - - - - - - - - -

1530 Sklo Grafit 200 550 1,5 6-11 1,0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

1602 Keramika 980 5-11 0,65 - - - - - - - - - - - - - - - - -

1602AR Keramika Inconel 1200 5-11 0,65 - - - - - - - - - - - - - - - - -

1720 Akryl PTFE 20 20 50 50 200 10 2-12 1,3 - - - - -

1720G Akryl PTFE / grafit 20 20 50 50 200 13 2-12 1,3 - - - - -

1730 Kynol PTFE / olej 25 25 80 50 250 10 1-13 1,3 - - -

1740 Syntetika PTFE 35 35 150 150 330 20 4-14 1,3 - - -

Legenda:  vhodné použití pro toto médium,  vhodné použití pro toto médium, avšak za zvýšené   pozornosti při provozu,  -  nedoporučujeme použití pro toto medium, * splňuje normu AMTEC TA-Luft VDI Guideline 2440
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1101 PTFE Olej 30 30 250 200 280 18 0-14 1,4 - - -

1101S PTFE 30 30 250 200 280 18 0-14 1,2 -

1120 PTFE / grafit Olej 30 80 200 100 280 20 0-14 1,3 - - -

1201 Aramid PTFE / Olej 35 200 250 100 280 15 2-12 1,35 - - -

1201P Aramid PTFE / Olej 20 80 150 100 280 15 2-12 1,4 - - -

8470 PTFE 20 150 100 280 12 0-14 1,7 - -

8471 PTFE / grafit 25 150 100 280 15 0-14 1,7 -

1202 PTFE / grafit / aramid Olej 30 250 250 150 280 25 2-12 1,3 - - -

1203 PTFE / aramid Olej 30 100 200 100 280 25 2-12 1,3 - - -

1301* Uhlík Grafit 30 50 200 60 400 20 2-14 1,4

1302 Uhlík PTFE 30 50 200 60 300 20 2-14 1,2 - - - -

8009 Uhlík 300 240 550 - 0-14 1,3

1320G Exp. grafit 30 200 300 240 650 30 1-14 1 -1,1 - -

1320GI Exp. grafit Inconel - - 400 240 650 - 1-14 1,1-1,3 - -

1331 Exp. grafit / uhlík 35 250 400 240 650 20 1-14 1,0 - - -

77 Exp. grafit / uhlík Inconel - - 400 240 650 - 1-14 1,0 - -

8099H Exp. grafit 550 240 650 1-14 1,25

1400 Bavlna PTFE / olej 25 25 40 50 140 12 5-11 1,4 - - - - - - -

1401 Ramie PTFE / olej 20 100 100 50 140 12 5-11 1,4 - - - - - -

1502 Sklo 500 6-11 1,0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

1513 Sklo PTFE / grafit 20 40 60 50 280 15 2-12 1,8 - - - - - - - - - -

1520 Sklo PTFE 20 40 60 50 280 12 2-12 1,8 - - - - - - - - - -

1530 Sklo Grafit 200 550 1,5 6-11 1,0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

1602 Keramika 980 5-11 0,65 - - - - - - - - - - - - - - - - -

1602AR Keramika Inconel 1200 5-11 0,65 - - - - - - - - - - - - - - - - -

1720 Akryl PTFE 20 20 50 50 200 10 2-12 1,3 - - - - -

1720G Akryl PTFE / grafit 20 20 50 50 200 13 2-12 1,3 - - - - -

1730 Kynol PTFE / olej 25 25 80 50 250 10 1-13 1,3 - - -

1740 Syntetika PTFE 35 35 150 150 330 20 4-14 1,3 - - -
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Legenda:  vhodné použití pro toto médium,  vhodné použití pro toto médium, avšak za zvýšené   pozornosti při provozu,  -  nedoporučujeme použití pro toto medium, * splňuje normu AMTEC TA-Luft VDI Guideline 2440



AVKOSEAL

AVKOSEAL® H
Vícesměrně orientovaná páska, vyrobená ze 100% čistého 
PTFE. Páska je měkká, flexibilní, chemicky odolná, s unikátní 
multidirekcionálně orientovanou strukturou a  jednoduchou 
instalací. Unikátní, vícesměrně orientovaná struktura AV-
KOSEAL® H je ideálním, vysoce spolehlivým produktem pro 
utěsnění přírub s velkým průměrem, které mají drobné nerov-
nosti, poškození nebo jsou nerovnoběžné.

AVKOSEAL® H je ideální řešení pro utěsnění trubek výměníků 
tepla, fermentorů, skleněných přírub atd. PTFE páska kopíru-
je těsněný povrch a ve stejném čase nemění šířku po utažení 
šroubů. Zajišťuje spolehlivé utěsnění všech možných médií, 
včetně plynů. Eliminuje „tečení za studena“, jev, který je ty-
pický pro všechny ostatní typy těsnění přírub. 

AVKOSEAL® H jako materiál nestárne, má dlouhodobou ži-
votnost a zaručuje spolehlivou funkčnost těsnění.

Graf závislosti tlaku a teploty

Technické parametry Instrukce pro montáž

Standardní rozměryVýhody

Teplota: -240 až + 310°C

PH: 0 - 14

Max. tlak: 160 bar

Stlačitelnost: 66% (ASTM F36/J)

Obnovitelnost: 15% (ASTM F36/J)

Barva: bílá

•  odstraníme staré těsnění a vyčistíme těsněný povrch
•  ostrým nožem uřízneme pásku dle obrázku
• oba konce pásky spojíme
• utáhneme šrouby dle doporučení výrobce

10 x 2, 10 x 3, 20 x 6, 20 x 9, 15 x 2, 15 x 3, 30 x 6, 30 x 9, 
25 x 2, 25 x 3

• rychlá a snadná aplikace
•  vynikající těsnící vlastnosti pro příruby s velkým průměrem, 

poškozené nebo nerovnoběžné příruby
• chemicky odolný materiál
•  dlouhodobá a stabilní životnost s garantovanými těsnícími 

vlastnostmi
• eliminace tečení za studena
• ekonomické využití bez odpadu
• jedinečné řešení pro skleněné příruby
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AVKOSEAL®H je certifikovaným výrobkem pro použití 
v prostředí kyslíku, dale má certifikáty BAM a FDA dle normy 
FDA 21CFR 177.1550 (a) (1) & (b)



Graf závislosti tlaku a teploty
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AVKOSEAL® AL
100% čistá expandovaná PTFE těsnící páska s  lepicí vrst-
vou pro snazší instalaci. Páska je měkká, flexibilní, chemic-
ky odolná, s  unikátní, jednosměrně orientovanou vláknitou 
strukturou. Expandovaný PTFE zahrnuje všechny mimo-
řádné provozní parametry PTFE, plus další funkce získané 
v procesu expanze. Tyto vlastnosti jsou určeny specifickou 
povahou expanzního procesu. Vláknitá mikrostruktura pásky 
z PTFE, která prochází procesem expanze, zajišťuje dosažení 
vlastností materiálu s vynikající tlakovou odolností, stabilitou 
a odolností v tahu. Zásadní vlastností je téměř úplné odstra-
nění „tečení za studena“. V souladu se současnými požadav-
ky na přípustné hodnoty těsnosti a omezování emisí, AVKO-
SEAL® AL zajišťuje vysokou třídu těsnosti při nízkém tlaku 
na  těsnění. Na  základě procesu monoaxialní expanze, má 
AVKOSEAL® AL velmi vysokou pevnost v  tahu v podélném 
směru, zatímco v příčném směru je stabilita materiálu nízká. 
Při utahování těsnění, materiál snižuje svoji tloušťku a zvyšuje 
šířku. Tyto dvě deformace podmiňují těsnící schopnost mate-
riálu a jsou určeny výhradně pro úspěšné fungování těsnění. 

Technické parametry

Standardní rozměry

Výhody

Teplota: -240 až + 290°C (krátkodobě 310°C)

PH: 0 – 14

Max. tlak: 80 bar

Barva: bílá

3 x 1,5, 5 x 2, 7 x 2,5, 10 x 3, 12 x 4, 14 x 5, 17 x 6, 20 x 7, 
22 x 5, 25 x 5, 28 x 5, 40 x 5 

ø3, ø5, ø7, ø9, ø10, ø12

•  chemicky odolná páska, použitelná téměř pro všechna ag-
resivní média s pH 0-14

•  neškodí lidskému zdraví, je bez chutě a zápachu, netoxic-
ká, je odolná vůči mikroorganismům

•  zajišťuje čisté pracovní prostředí
•  je vodě odolná, nestárne, odolná proti UV paprskům, má 

neomezenou provozní životnost
•  časově nenáročná montáž – nevysekává se z desek, páska 

je ihned k použití
•  rychlá demontáž, snadno a  rychle se odstraňuje beze  

zbytků
•  zužitkuje se veškerý materiál – bez odpadu
•  flexibilita pásky AVKOSEAL® AL umožňuje těsnění kompli-

kovaných systémů

Upozornění:  po utažení šroubů se páska musí stát téměř 
transparentní

AVKOSEAL® AL je certifikovaným výrobkem pro použití 
v prostředí kyslíku, dále má certifikáty BAM a FDA dle normy 
FDA 21CFR 177.1550 (a) (1) & (b)

Vzhledem ke své vynikající flexibilitě a  tažnosti AVKOSEAL® 
AL velmi snadno kopíruje tvar těsněného povrchu a lepící pás 
umožňuje rychlou a snadnou aplikaci.
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AVKOSEAL® expandované PTFE desky 
Jsou vyrobeny ze 100% expandovaného PTFE za  použití 
unikátní technologie. Vlákna jsou vícesměrně orientovaná. 
Používají se pro těsnění médií jako voda, kyseliny, plyny, 
oleje. Vhodné pro zásaditá prostředí. Max. teplota použití je 
do  310°C. Z  desek se vyřezávají plochá těsnění. Používají 
se pro utěsnění přírub, plochých spojů, výměníků tepla atd. 
Desky AVKOSEAL® jsou z  měkkého materiálu s  vynikající-
mi těsnícími vlastnostmi, kde je naprosto vyloučeno „tečení 
za studena“. Tyto vlastnosti zaručují dlouhou životnost. Des-
ky jsou velmi flexibilní s vysokou mírou stlačitelnosti. Velkou 
výhodou je snadné tvarování dle povrchu příruby, což z nich 
dělá jedinečný výrobek použitelný na utěsnění poškozených 
přírub. Jsou netoxické a  jsou vhodné na použití pro potra-
vinářský a  farmaceutický průmysl. Nejvíce se používají pro 
těsnění v ropných, chemických, plynových a potravinářských 
provozech.

Technické parametry

Výhody

Teplota: -240 až +280°C 

PH: 0 – 14

Max. tlak: 180 bar

Tloušťka: 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 mm

Stlačitelnost: 66% (ASTM F36/J)

Obnovitelnost: 15% (ASTM F36/J)

Barva: bílá

• rychlá a snadná aplikace
•  vynikající těsnící vlastnosti pro příruby s velkým průměrem, 

poškozené nebo nerovnoběžné příruby
• chemicky odolný materiál
•  dlouhodobá a stabilní životnost s garantovanými těsnícími 

vlastnostmi
• eliminace „tečení za studena“
• jedinečné řešení pro skleněné příruby
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TĚSNÍCÍ DESKY

Hodnoty teploty a tlaku jsou maximální. Nedoporučuje se po-
užívat v případě, pokud obě hodnoty (tlak/teplota) dosahují 
maximální úrovně. Doporučení jsou orientační a nejsou zá-
vislá pouze na typu těsnícího materiálu, ale rovněž na dalších 
faktorech, např. způsobu montáže. Dalšími velmi důležitými 
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Jsou vyrobena z expandovaného PTFE AVKOSEAL®, grafi-
tových a bezazbestových vláknitopryžových těsnících desek, 
popsaných v katalogu. Těsnění nabízíme v široké škále roz-
měrů dle DIN 2690, DIN 2691,DIN 2692, speciálně pro loďař-
ský průmysl 3H-632-92 a rozměry dle požadavku. 

Těsnící desky vyrobené z vysoce kvalitních celulozových vlá-
ken a kaučuku.

Jsou vhodné pro vodu a  neagresivní média. Výhodou je 
ohebnost, pružnost a  nízkonákladovost. Vhodné pro média 
– voda a neagresivní kapaliny s nízkými teplotami a tlaky.

Vysekávaná těsnění

TĚSNÍCÍ DESKY AVKOPRESS®G
Těsnící desky jsou vyrobené z vysoce kvalitních syntetických 
vláken a kaučuku.

Jsou vhodné pro média: oleje, plyny, ropné produkty, vodu, 
páru a jiná, neagresivní prostředí. Výhodou bezazbestových 
desek je pružnost, odolnost vůči oleji a  vysokým teplotám 
(až do 400°C) a tlakům (100bar). Desky se vyznačují dobrou 
stlačitelností a dostatečnou mírou zotavení.

TĚSNÍCÍ DESKY AVKOPRESS®B

Teplota (°C)
T
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k 
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4002500

100

Teplota (°C)

T
la

k 
(b

ar
)

2101400

70

parametry jsou tloušťka desek, typ media, typ příruby atd. 
Použití na páru potřebuje speciální technickou pozornost. 

V případě vzniklého problému v souvislosti s použitím těsní-
cích desek kontaktujte specialisty.

AVKOPRESS®G AVKOPRESS®B
Rozměry 1500x1500 1500x1500

Tloušťka
0.5; 0.8; 1.0; 1.5;
2.0; 2.5; 3.0; 4.0;

5.0 mm

0.5; 0.8; 1.0; 1.5;
2.0; 2.5; 3.0; 4.0;

5.0 mm
Tolerance ±10 % ±10 %

Barva žluté a zelené modré

Struktura
Celulozová vlákna, 
NBR kaučuk, pojiva

Minerální vlákna,
aramidová vlákna, 

NBR kaučuk, plnidla, 
pojivové komponenty

Aplikace
Voda, pára, plyny,

oleje, palivo, základní
chemikálie

Voda, pára, plyny,
oleje, palivo, základní

chemikálie
Pracovní t°C  
/krátkodobá/

210 400

Pracovní t°C  
/dlouhodobá/

140 250

Hustota 1,7 – 2,1 g/cm3 1,7 – 2,0 g/cm3

Maximální tlak 70 bar 100 bar
Smrštění 5 - 15 % 5 - 15 %
Zotavení Min 50 % Min 55 %

Plynopropustnost 2,0 0,1 mg/(m*s) 0,06 mg/(m*s)
Bobtnání v oleji 

5h/150°C
Max 15 % Max 3 %

Zvětšení tloušťky 
v palivu 5h/23°C

Max 15 % Max 5 %
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MODIFIKOVANÉ PTFE DESKY

Pokusy napravit nedostatky klasického PTFE změnou jeho 
struktury, vedly k vytvoření modifikované formy PTFE. Vytvo-
ření modifikovaného PTFE odkrývá nové možnosti pro lepší 
inženýrská řešení a výrobky s mnohem lepšími vlastnostmi. 
Rodina modifikovaných PTFE materiálů poskytuje značné 
přednosti při zachování známých vlastností klasického PTFE, 
jako například termickou stabilitu, nízký koeficient tření atd.

Typické charakteristiky modifikovaného PTFE:

• stabilita a nízká deformace pod zátěží
• hustší polymerní struktura, nižší propustnost
• hladší povrch při zpracování
• lepší svařitelnost 

Při analýze těchto charakteristik vidíme, že všechny jsou 
orientovány ke  zlepšení těsnících vlastností materiálu. Mezi 
přednosti patří možnost použití při zvýšených teplotách, dále 
také dosažení více než 3x nižší propustnosti než při použití 
těsnění z klasického PTFE. Těsnění vyrobená z modifikova-
ného PTFE, mají výrazně menší mikropóry, což určuje jejich 
nízkou propustnost plynu v porovnání s klasickým PTFE. Při 
výrobě modifikovaných těsnících desek a fólií se používají pl-
nidla, kterými se dosahuje požadovaných specifických vlast-
ností.

Tyto desky nazýváme AVKOSEAL MS a  mají různé barvy. 
Zbarvení všech desek je zavedeno pouze pro účely je-
jich rozlišení a zabránění záměny při použití.

Souhrn polepšených fyzikálních vlastností

• vynikající chemická odolnost
• zlepšená odolnost proti tečení
• mimořádně nízká propustnost plynů
• splnění požadavků normy FDA 21 CFR 177.1550
• velký teplotní rozsah od -210°C až +260°C
•  výborné chování těsnění při nízkém točivém momentu uta-

hování šroubů
• ekologický materiál
• snadné řezání, snadná manipulace a odstranění příruby
•  těsnění velkých rozměrů z  jediné desky (průměr 

do 2000 mm)

AVKOSEAL MS 1500 
Modifikovaná PTFE deska se skelným plnidlem určená pro 
universální uplatnění v  chemickém průmyslu. Výborně se 
přizpůsobuje povrchu příruby a díky dobré, nelepivé struk-
tuře, usnadňuje demontáž těsnění. Použité plnidlo přispívá 
k  dosažení lepších těsnících vlastností při nízkém točivém 
momentu, zachování stability rozměru a minimalizaci tečení 
materiálu v  důsledku teploty a  tlaku, což je častým jevem 
u ostatních PTFE produktů.

Díky použitým přísadám je těsnící deska AVKOSEAL MS 
1500 schopna utěsnit i  místa s  malým utažením šroubů 
a proto je zvlášť vhodná pro nestabilní / křehké / lámavé pří-
ruby, jako jsou například sklo, plasty, PVC aj. AVKOSEAL MS 
1500 je odolná vůči  agresivním chemikáliím, s výjimkou hyd-
roxidu sodného.
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AVKOSEAL MS 1600 
Modifikovaná PTFE deska s keramickým plnidlem (oxid kře-
mičitý). Universální PTFE těsnění, určené pro chemický a rop-
ný průmysl, se zvýšenou odolností (pevností) na mechanický 
odpor.

Díky obsaženému plnidlu, vykazuje těsnění AVKOSEAL MS 
1600 vynikající deformační odolnost při termických cyklech 
při zachování stálosti utěsnění. Toto těsnění je odolné na che-
mické kapaliny, včetně vysoce koncentrované kyseliny sírové. 
AVKOSEAL MS 1600 se doporučuje pro použití v prostředí 
s  kyselinou sírovou, kapalným kyslíkem a plynem, hydroxi-
dem sodným a dalšími agresivními chemickými kapalinami.

AVKOSEAL MS 1700  
Modifikovaná PTFE deska s plnidlem síranem barnatým. Díky 
vysoké čistotě je vhodný všude tam, kde je těsnění v kontak-
tu s potravinami nebo farmaceutickými produkty.

Struktura a použité přísady v AVKOSEAL MS 1700 způso-
bují, že je měkčí než podobné produkty. Tato jeho vlastnost 
umožňuje snadnou demontáž těsnění beze zbytků. Materiál 
je odolný na řadu chemických kapalin s pH 0 až 14. Je odol-
ný i na uhlovodíky, chlorná chladící media (suchá a kapalná), 
peroxid vodíku a kyslík (ve zkapalněném nebo plynném sta-
vu).

AVKOSEAL MS 1700 se vyznačuje velkou chemickou kom-
paktibilitou a z tohoto důvodu je nabízen pro zvláštní chemic-
ká prostředí.

Doporučuje se také pro prostředí obsahující chlor, kapalný 
kyslík ve formě plynu, hydroxid sodný a další agresivní che-
mické látky.
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LEAKBLOK

Desky z řady Leakblok jsou prvními těsněními, která jsou na-
prosto nezávadná a přátelská k životnímu prostředí. Patento-
vaný technologický proces vytváří jedinečnou desku s novou 
strukturou, díky které vykazuje mimořádné těsnící vlastnosti. 
Nikoliv na posledním místě je třeba zdůraznit kladný ekono-
mický efekt, jak pro konečné uživatele produktu, vyjádřený 
nižšími emisemi škodlivin, vysokou spolehlivostí a životností, 
tak i pro opravárenské společnosti, vyrábějící plochá těsnění, 
a to vzhledem k možnosti efektivnějšího užívání těchto desek.

Hlavní přednosti desek Leakblok:

1)    Vynikající homogenní sourodá struktura desky - způso-
buje  mimořádnou nepropustnost plynů (splňuje normu 
TA LUFT podle VDI 2440).

2)    Utěsnění při slabém utažení – již při minimální síle utaže-
ní, vykazuje těsnění potřebnou míru komprese.

3)    Pružnost těsnících desek – umožňuje srolování desky 
a tím snížení nákladů na dopravu a skladování.

4)    Bezkonkurenční hladkost těsnící desky (8x lepší než 
deska BA-U Donit a 10x lepší než Klinger C-4400) – 
eliminuje přilepení těsnění k těsněnému povrchu a tím 
usnadňuje montáž a demontáž jednotlivých elementů.

5)    Mimořádná délka desek (30m a více) – snižuje množství 
odpadu (vyloučena ztráta materiálu z nevyužitých okrajů 
desek) a tím zvyšuje efektivitu práce při vysekávání 
těsnění.

Těsnící desky Leakblok jsou určeny pro veškerá prostředí 
s pH 4-11 a velmi dobře se osvědčují i pro vodu, oleje, paliva, 
páru aj. V  současné době nejširší uplatnění nachází deska 
Leakblok Premium P200, avšak společnost vyvinula i  další 
modely. Teplotní rozsah je od -50°C do 250°C trvalé teploty 
pracovního prostředí, avšak model Leakblok Superior S100 
lze provozovat do 320°C trvalé teploty a 480°C maximální 
teploty. Standardní pracovní podmínky, při kterých lze pou-
žívat desky z  řady Leakblok, jsou v  rozsahu 60 - 100 bar. 
Všechny těsnící desky jsou certifikovány dle TA Luft, WRAS, 
ABS, Shell specification, etc.

Další významnou certifikací těsnících desek Leakblok je certi-
fikace WRAS, jsou tedy vhodné pro kontakt s pitnou vodou, 
v  souladu s  nejpřísnější regulací v  EU, jmenovitě britskou. 
Od  listopadu roku 2013 jsou těsnící desky řady Leakblok 
schváleny k používání v potrubním vedení pro pitnou vodu, 
v úpravnách a zařízeních pro pitnou vodu.

Loss Point  

Aramid + Binder

Aramid + Binder

LEAKBLOK® KLINGER GARLOCK FLEXITALLIC VALQUA
NICHIAS  
TOMBO® DONIT TESNIT

Premium

4400
4320

2900
~

2950
SERIES

SF2401
SF2420

6500 1995
BA-50
BA-55
BA-U

6307
4430

3000
3200
3400

SF3300
SF3500

6501
BA-GL
BA-N

LEAKBLOK® KLINGER GARLOCK FRENZELIT INTERFACE
NICHIAS  
TOMBO® DONIT TESNIT

Universal
4400
4320

Novapress
BASIC Universal

D7200 Series
NI-2090 Series
NV512 Series

VB72
CS-301 etc

BA-203
BA-202
BA-C



PRODUKTY Z GRAFITU

GRAFITOVÉ DESKY
Tregraph® 

Materiály TREGRAPH® jsou vyrobeny z čistého, expando-
vaného grafitu. Grafit svými vlastnostmi umožňuje univerzální 
použití v oblasti vysokých teplot a tlaků. Je nejvíce vhodným 
druhem těsnění pro páru.  

Druhy grafitových desek:

•  Desky TREGRAPH® - bez vložky (do 50 bar)

•   Desky TREGRAPH® AR - zesílené vložkou z perforované, 
hrotované oceli, se zvýšenou tlakovou odolností (do 120 bar)

Tyto materiály jsou zhotoveny z čistého expandovaného gra-
fitu o hustotě 0,7 -1,5g/cm3. Použití pro aplikace: vzduch 
- teplota do 550°C.

GRAFITOVÉ KROUŽKY
Kroužky z expandovaného grafitu 

TREGRAPH® kroužky jsou vhodné na utěsnění ucpávkových 
prostorů ventilů a čerpadel.

Mohou pracovat při teplotách prostředí: fluidum do 550°C, 
vakuum do 2200°C, inertní prostředí do 3000°C

1. TREGRAPH® kroužek

2.  TREGRAPH® AR - kroužek zesílený ocelovým drátem SS 304

3.   TREGRAPH® AR - kroužek zesílený ocelovým drátem SS 304  
- 1 čelo lemované listem (vrstvou) z AISI 316

4.  TREGRAPH® AR - kroužek zesílený ocelovým drátem SS 304  
- 2 čela lemovaná listem (vrstvou) z AISI 316

5.  Kuželový  TREGRAPH® kroužek

6.  Kuželový  TREGRAPH® kroužek lemovaný listem z AISI 316

7.  Kuželový  TREGRAPH® kroužek s ocelovým drátem SS 304

8.  Kuželový  TREGRAPH® kroužek rohově lemovaný listem AISI 316

Druhy TREGRAPH kroužků

Jsou odolné agresivním látkám: koncentrovaným kyseli-
nám, roztokům, horkým olejům atd.
Chemická odolnost: pH 0-14
Vyrábí se s hustotou: 1,4 + 0,3 g/cm3

Technické parametry Desky
obyčejné zesílené

Pracovní teplota °C 550 550
Maximální tlak 5 MPa 12 MPa
Obsahující uhlík ≥ 98% ≥ 98%
Obsahující síru ≥ 1000 ppm ≥ 1000 ppm
Obsahující chloridové ionty ≥ 50 ppm ≥ 50 ppm
Stlačitelnost 45 - 46% 40 - 43%
Zotavení 14 - 16% 14 - 15%
Pevnost v tahu 4,0 Mpa 4,0 Mpa
Pevnost v tlaku 168 Mpa 168 Mpa

Rozměry
1000 x 1000 mm
1500 x 1500 mm

1000 x 1000 mm
1500 x 1500 mm

Tloušťka 0,5; 1; 2; 3; 4 mm 0,5; 1; 2; 3; 4; 5 mm
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SPIRÁLOVĚ VINUTÁ TĚSNĚNÍ

SPIRÁLOVÁ TĚSNĚNÍ

HŘEBÍNKOVÁ TĚSNĚNÍ

A B C

Spirálově vinutá těsnění patří do skupiny těsnění, která jsou 
určena pro použití v oblastech vysokých teplot a tlaků. Jsou 
vhodná také pro použití v extrémních podmínkách, jako jsou 
prudké výkyvy tlaků a  teplot, vibrace, otřesy. Pracují v  roz-
sahu PN od 0,1 do 35,0 MPa, teplotách okolního prostředí 
od -253°C do +600°C a DN od 10 do 3000mm. Spirálově 
vinutá těsnění se skládají z  kovového pásku spirálově na-
vinutého společně s měkkou těsnící výplní do  tvaru V, kde 
jednotlivé vrstvy jsou složeny z nerezových ocelových pásků 
a těsnící pásky z grafitu nebo PTFE. Vyrábí se dle požadavku 
zákazníka a norem GOST, ANSI, DIN. Lze je vyrobit rovněž 
v nestandardních rozměrech.

Hřebínková těsnění, známá též jako kamprofily, jsou vyrábě-
na z  měkkého kovu v  souladu s  požadavky zákazníků dle 
rozměru přírubového spoje. Jsou navržena pro extrémně vy-
soké teploty a velmi vysoké tlaky.

Lemované kroužky z  expandovaného grafitu, zvyšují život-
nost těsnění díky olemování kovovým U-profilem. Tento způ-
sob zajišťuje i bezpečnost těsnění během přepravy.

7
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BRZDOVÉ PÁSY A TŘECÍ MATERIÁLY

Složení: vícevrstvý třecí pás se vyrábí ve firmě AVKO JSC 
na unikátních zařízeních pro vícevrstvé tkaní pásů s různou 
tloušťkou. Vícevrstvé tkaní umožňuje produkovat pásy s  ří-
zenou tloušťkou vrstvy až 18 mm, pomocí speciálního pro-
gramu. 

Výhoda: velkou výhodou vícevrstvého tkaní je prodloužení 
pracovního života třecích pásů a  jejich vysoká spolehlivost. 
To vše přináší skvělé charakteristiky pásů. Použitá vlákna 
mají velkou odolnost proti otěru, což zaručuje, že se při prá-
ci nepoškodí, ani nenaruší homogenitu produktu. Vícevrstvé 
tkaní zajišťuje homogenitu, elasticitu a  stabilitu parametrů 
v celém pracovním cyklu výrobku. Velmi důležitou vlastností 
vícevrstvých pásů je vylepšená brzdná funkce dvou povrchů 
- brzdový válec a  brzdový pás. Vlákna se skládají z  orga-
nických a  strukturovaných skelných vláken, jsou vyztužená 
měděnými nebo mosaznými dráty, které napomáhají přená-
šení tepla z  kontaktní zóny a  stabilizují zastavení brzdného 
procesu a to zejména v případech nízkých rychlostí. Někdy 
mohou být přidána aramidová vlákna pro lepší pevnost. Pásy 
jsou impregnovány speciálním roztokem chránícím vlákna při 
tepelném zatížení. 

Použití: na základě parametrů a výhod uvedených výše se 
třecí pásy používají za  těžkých pracovních podmínek, pře-
devším pro velké brzdové válce, výtahy, lodní motory, kotvy, 
zvedáky, rotory bagrů apod. Hlavní oblast použití je stavební 
a těžební průmysl, lodní průmysl - výstavba lodí atd. 

Zkušební metoda pro test lineárního opotřebení: 
Hladkost tělesa z litiny > 5, specifický tlak aplikovaný na vzo-
rek 2,7 daN / cm2, lineární rychlost - 7-7,5 m/s, teplota 
na povrchu 100-135°C 

Standardy: pás je vyroben podle AVKO-C-2500-0. Každé 
2 roky se kontroluje ve Státní laboratoři pro vědu a výzkum 

Zdraví nebezpečný: nezjištěno

Technické parametry

Pracovní teplota 200 °C
Absorbce vody za 24 h < 3,5 %
Absorbce oleje za 24 h < 2 %
Součinitel tření pro litiny min 0,30
Lineární smrštění za 2 h max 0,20 mm/2h
Rozměry Šířka 20 do 250 mm 

Tloušťka 5 do 22 mm
Tvrdost podle Brinella 10 - 14



AVKO THERM
TERMOIZOLAČNÍ MATERIÁLY

Používají se pro tepelnou izolaci strojů, zařízení a provozních 
systémů zajištujících transport energie v  průmyslu. Je ne-
zbytná pro zvýšení energetické účinnosti, prodlužení život-
nosti zařízení a bezpečí pracovníku.

Termoizolační materiály firmy AVKO jsou vyrobené na  bázi 
vláken z  křemičitanů a  více než 10 let úspěšně nahrazují 
azbestové produkty při vysokých teplotách 1000 - 1200°C. 
Široký sortiment termoizolačních materiálů, které nabízíme, 
umožnuje specifické řešení každého problému. Zárukou kva-
lity produktů AVKO je zlatá medaile z mezinárodního tech-
nického veletrhu - Plovdiv v roce 1997, na série silikátových 
izolačních výrobků.

AVKOTHERM 52, AVKOTHERM 62-TERMOIZOLAČNÍ TKANINY
Firemní standard AVKO-C 2508-0-04

Termoizolační tkanina, vyrobená na bázi vláken z křemičita-
nů, je určena hlavně pro tepelnou izolaci, ochranu proti ohni 

Technické parametry

(svařování), výrobu tepelných štítu, pomůcek a oblečení. Vý-
hodami tkanin jsou rovnoměrná struktura a nehořlavost.

AVKOTHERM 52 62 C 62 C / AR 62 T 62 T / AR

Materiál Skleněná tkanina Keramická tkanina
Keramická tkanina 

zesílaná kov. drátem
Keramická tkanina

Keramická tkanina 
zesílaná kov. drátem

Šířka
1000 ± 20 mm
1200 ± 20 mm

1000 ± 20 mm
1200 ± 20 mm

1000 ± 20 mm
1200 ± 20 mm

1000 ± 20 mm
1200 ± 20 mm

1000 ± 20 mm
1200 ± 20 mm

Hustota 200 - 1000 g/m2 1000 ± 50 g/m2 1100 ± 50 g/m2 1400 ± 50 g/m2 1460 ± 50 g/m2

Pracovní teplota °C 450 980 1200 980 1200

Typ Složení Pracovní teplota °C Hustota g/cm3 Stand. rozměr mm

Avkopack 1600 / 1600AR Kroucená šňůra s ke-
ramickým vláknem se 

skleněným nebo ocelo-
vým nosným vláknem

980 - 1200 0,5 ± 10%
2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 15, 16, 18, 20, 

25, 30, 40, 50

TERMOIZOLAČNÍ ŠNŮRY
Termoizolační šňůry, vyrobené na bázi vláken z křemičitanů, 
jsou určeny především na tepelnou izolaci parovodních insta-
lací, ohřívačů, průmyslových zařízení pracujících při vysokých 
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teplotách. Dále se používá na statické těsnění dveří, vík pecí, 
kotlů, ventilátorů atd.

AVKOTHERM 54, AVKOTHERM 64 – TERMOIZOLAČNÍ PÁSKY
Firemní standard AVKO-C 2502-0-00

Termoizolační pásky Avkotherm 54 (skleněné pásky) a Av-
kotherm 64 (keramické pásky) jsou používané jako univer-
zální izolace v širokém rozsahu průmyslových odvětví. Hlavní 
použítí nalézáme pro izolaci kabelů a potrubí, izolaci dvířek 

krbů, kotlů a pecí, ve  speciálních technologických pásech, 
jako vnější kryty dopravních pásů ve sklářském průmyslu atd.

Termoizolační pásky se vyrábí ve standardní šířce 20-320 mm 
a tloušťce do 30mm.
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AVKOFLON

Chemická struktura PTFE je dlouhý uhlíkový řetězec obklo-
pený fluoridovými atomy v jakémsi ochranném pouzdře. Tato 
chemická struktura předurčuje výjimečné vlastnosti a četné 
aplikace PTFE, čímž se zcela odlišuje od zbytku polymerů. 
Produkty z PTFE zaručují:

-  použití při teplotách nad běžným teplotním rozmezím všech 
termoplastických materiálů. V různých pracovních médiích 
může provozní teplota dosáhnout až 260°C po nepřetržitou 
dobu použití. PTFE zůstává stabilní i při vystavení teplotě 
-200°C

-  vynikající odolnost proti stárnutí, dokonce i při vyšších tep-
lotách a v přítomnosti rozpouštědel, olejů, oxidačních čini-
del, UV záření

-  biologickou odolnost proti kvasinkám a  mikrobům. Jsou 
chemicky čisté a inertní, proto nemají negativní vliv na pra-
covní prostředí

-  velmi nízké povrchové napětí- viskozitu, PTFE je extrémně 
nelepivý materiál. Těkavé kapaliny se nepřilepí na  styčné 
povrchy. Umožňuje vynikající mytí a sterilizaci

-  nepropustnost pro nejvíce korozivní organické a anorganic-
ké chemické látky

- vysoký elektrický odpor

Hustota - 2,15 ÷ 3,94 gr./cm3

Pevnost v tahu - 15 ÷ 40 N/mm2

Tažnost - 80 ÷ 500 %

Tvrdost 24 ÷ 43, (14 N/mm2, 24h, 23 ° C) N/mm2

Deformace vlivem zatížení 3 ÷ 15%

Třecí koeficient 0,04 ÷ 0,1 

Pracovní média 0 ÷ 14 pH

Max. provozní teplota: +260 °C

Min. provozní teplota: - 200 °C 

Tepelná vodivost W / mK 0,25 ÷ 0,69 

Povrchový odpor Ω 1017 

Rozdělení napětí KV / mm 50 ÷ 80

- nehořlavost

- nízkou tepelnou vodivost

-  nejnižší koeficient tření ve srovnání s jinými, podobnými ma-
teriály

-  odolnost proti opotřebení, může být dle potřeb upravena 
pro všechna pracovní prostředí přidáním vysoce čistého pl-
niva, jako je například: grafit, disulfid molybdenu, sklo nebo 
bronz

Technické parametry / mechanické vlastnosti 
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MECHANICKÉ UCPÁVKY

Jsou druhem těsnění, kterým se zamezuje průchodu oddě-
lených kapalin a plynů kolem os, hřídelí, tyčí, táhel a plun-
žrů, které procházejí skrz oddělující bariéru. Od jiných druhů 
těsnění (například pístních kroužků) se ucpávka liší tím, že je 
montována nikoliv na procházející předmět, ale na oddělující 
bariéru. Nacházejí se mezi hřídelem a pevnou části zaříze-
ní, pracujících v prostředí s tekutinami. Zařízení jsou obvykle 
používána pro čerpání různých tekutin. Mechanické ucpávky 
jsou navrženy tak, aby nahradily ucpávkové šňůry. Jejich po-
užívání přináší řadu výhod, jako je neexistence úniků, snížení 
tření, které zamezuje opotřebení hřídele a  následné ztrátě 
těsnosti, tím i nižší časy na údržbu a náklady, a možnost pra-
covat pod vysokým tlakem.

U mechanických ucpávek je dynamická vodotěsnost dosa-
žena díky tenké vrstvě kapaliny, nacházející se mezi dvěma 
lapovanými třecími plochami. Vysoká hladkost a  rovinnost 
třecích ploch zabraňuje unikání zbývající tekutiny. A co víc, 
tento kapalinový film mezi třecími plochami slouží jako maza-
dlo a snižuje jejich opotřebení.

Pro výběr správné mechanické ucpávky potřebujeme znát 
provozní podmínky a pracovní prostředí, konkrétně: průměr 
a rychlost otáčení hřídele, rozměry pouzdra těsnění, fyzikální 
vlastnosti těsněné tekutiny za  účelem stanovení chemické 
kompatibility, existence abrazivních pevných látek v suspenzi 
nebo mazání. Dále také provozní tlak a teplotu.

Rozměry (náčrt):

Průměr hřídele (d1): ……………..

Vnější prům. rotační části ucpávky(d3): ……………..

Délka rotační části : ……………..

Délka rotační částí po stlačení: ……………..

Délka rotační částí během použití (I3): ……………..

Vnější prům. stacionární části vč. O-kroužku (d7):

……………..

• Výška stacionární části z rotační těsnící plochy až do konce

O-kroužku (I4): ……………..
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SKLÁŘSKÉ PRODUKTY

Avko Czech s.r.o. nabízí svým zákazníkům novou produkto-
vou řadu určenou pro sklářský průmysl. Na základě bohatých 
zkušeností z výroby produktů pro tuto oblast, nabízíme pro-
dukty z materiálů aramid, novoloid a nerez ocel. 

Mezi nejprodávanější patří:

AVKOPACK® 1201 PD
Pletená, aramidová šňůra se čtvercovým, obdélníkovým 
nebo kruhovým průřezem. Jedná se o  univerzální produkt 
pro krytí válců na  vodorovných popouštěcích pecích. Ga-
rantujeme našim zákazníkům pevnou šňůru, odolnou proti 
otěru, vyrobenou pouze z  čistých aramidových vláken bez 
aditiv. Avkopack 1201PD může být použita pro všechny typy 
skel od tenkého skla, zrcátek, až po těžká, automobilová skla 
nebo skla pro sauny. Použití pro teploty od -100°C do 280°C.
Standardní rozměry jsou: 4 x 4; 5,5 x 5,5; 6 x 6; 10 x 10 etc.

AVKOPACK® 25
Tkaná aramidová páska s obdélníkovým průřezem, je určena 
pro krytí válců v temperovacích pecích. Mnoho výrobců au-
tomatických linek používá tento výrobek také jako alternativu 
k pleteným čtvercovým šňůrám. Vyrábí se v rozměrech: 8 x 
3; 8 x 4; 10 x 3; 12 x 3; 13 x 3; 12 x 4; 13 x 5

AVKOPACK® 1208
Pletená šňůra s kruhovým, čtvercovým nebo obdélníkovým 
průřezem. Výrobek obsahuje  50% vláken z  nerezové oceli 
a 50% z aramidového vlákna. Kombinuje výhody aramido-
vých a ocelových vláken, což jsou měkkost a odolnost proti 
vysokým teplotám a vysoká odolnost proti otěru.

AVKOPACK® 1802
Pletená šňůra s kruhovým, čtvercovým nebo obdélníkovým 
průřezem, vyrobená z vlákna z nerezové oceli. Používá se pro 
krytí nástrojů určených k  manipulaci výrobků ve  sklářském 
průmyslu. Tato šňůra pokrývá „jazyky“ pro posun skleněných 
produktů. Dále může být použita jako krytí vodících prvků při 
výrobě skleněných výrobků na automatických linkách. Tento 
výrobek může být použit při teplotách do 1400°C, při kterých 
si udržuje měkkost, vylučující možnost poškození skleněných 
výrobků. Tato šňůra je odolná proti velkým tepelným změ-
nám. Další výhodou je možnost svařování této šňůry.

Vyrábí se v rozměrech: 6 x 6; 8 x 8; 10 x 10



AVKO Czech s.r.o.
Tuchorazská 1433/17, Český Brod 282 01 
Tel.: +420 321 622 657, FAX: +420 321 622 657 
e-mail: office@avko.eu, info@avko.eu 
Mob.: 774 164 120, 774 164 310
www.avko.eu

NAŠE HISTORIE
Od roku 1989 se AVKO® a.s. úspěšně rozvíjí jako výrobce průmyslových, těsnících a izolačních materiálů a systémů. Díky vysoké kvalitě našich výrobků, 
jejich neustálému zlepšování a rozvoji nových technologií, jsme se stali lídrem této oblasti. Unikátní kombinace výrobce ucpávkových šňůr, průmyslových 
přízí a pletacích strojů, nám umožňuje mít uzavřený výrobní cyklus, který zaručuje vysokou kvalitu a konkurenceschopné ceny našich výrobků. S každou 
z našich technologických inovací, usilujeme o modernizaci a hledání racionálních řešení pro naše zákazníky. Naší motivací pro zavádění nových výrobků 
a technologií je přesvědčení, že můžeme být užiteční. Jsme spokojeni, když víme, že jsme dobře odvedli svou práci a přispěli k realizaci stanovených 
úkolů kvalitou naší výroby. Chceme-li být součástí světa, věříme v naší odvahu, s níž jednáme, a v rychlost, se kterou reagujeme. Obrovský sortiment 
vyráběných produktů úspěšně exportujeme do zemí 4 kontinentů, zaregistrovanou značku AVKO® máme v Latinské Americe, Asii, Evropě a Rusku. 

V seznamu nejvýznamějších událostí v historii naší firmy je v roce 1995 - připojení průmyslové textilní továrny Sevlievo „DELTA 63“, která byla založe-
na v roce 1963 a více než 50 let úspěšně pracuje a nabízí výrobky na trhu. V Sevlievu vyrábíme bezazbestové třecí disky, brzdové pásy, kónické třecí 
kotouče, atd., vhodné pro těžké stavební stroje, důlní zařízení. Další důležitou událostí bylo obdržení ceny „Inovativní podnik“ v roce 2008. Ocenění 
od Ministerstva hospodářství a energetiky a Fondu aplikace výzkumu a komunikace. Společnost je majitelem mnoha patentů. Všechny ty roky vnímáme 
prodej výrobků nejen jako výsledek dokončení obchodu, ale především jako začátek dlouhodobého obchodního partnerství. Vycházíme z toho, že více 
než 90% našich zákazníků se profesionálně vyvíjí v oblastech, jako je chemie, průmysl, potravinářství atd.

Jako reakci na stále se zvyšující počet zákazníků, neustále rozšiřujeme sortiment nabízených produktů a náš tým kvalifikovaných odborníků poskytuje 
našim zákazníkům nejlepší kvalitu výrobků a služeb.

NAŠE POSLÁNÍ
Naším posláním je přízpůsobení se požadavkům zákazníků, kteří 
chtějí průmyslová těsnění a  izolace vysoké kvality a naším cílem je 
přesáhnout jejich očekávání.

Naše úspěchy spočívají v kvalitě, rychlosti dodávek a konkurence-
schopných cenách. To je předpoklad úspěchů, jak na bulharském, 
tak i na zahraničních trzích.

Více než dvě desetiletí jsme si udrželi důvěru a uznání nejen svých 
zákazníků, ale také odborníků v tomto oboru.

NÁŠ CÍL 
Pracujeme pro čistší životní prostředí!
Nepřetržitě zdokonalujeme technologické procesy s cílem zlepšení ekologického stavu přírody.

NAŠE ODPOVĚDNOST
Systém kvality je realizován dodržením základního principu řízení kvality životního prostředí a  řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - nedílná 
součást řízení společnosti. AVKO® je již 10 let držitelem certifikátu ISO 9001 a od roku 2007 má společnost zavedený integrovaný systém řízení, který 
zahrnuje ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Společnost prosazuje jasně definovanou politiku kvality, která zahrnuje:

-          kontinuální výzkum a plnění požadavků a očekávání zákazníků

-          aktivní a angažované řízení

-          zapojení zaměstnanců na všech úrovních při realizaci požadavků zákazníka

Všechny naše výrobky mají požadované certifikáty kvality. AVKO® je členem ESA (Evropská těsnící asociace) www.europeansealing.com. To je evrop-
ská asociace výrobců těsnících materiálů, jehož členové, podle posledních průzkumů, dodávají na trh 85% těsnících materiálů v Evropě. Společnost je 
aktivním členem asociace.

NÁŠ TÝM
Náš tým se skládá ze zkušených odborníků, díky jejichž umu a dovednostem se společnost úspěšně rozvíjí více než 20 let. Jejich přáním je podílet se 
a přispívat na splnění cílů firmy, což souvisí i s jejich motivací pracovat.

Tým společnosti se dělí o své názory, nápady, informace a zkušenosti. Přizpůsobuje se měnícím se požadavkům, životnímu prostředí a  informacím. 
Tímto způsobem odborníci AVKO® mají obrovskou zásluhu na efektivnosti a konkurenceschopnosti společnosti i na zvyšování odborného a osobního 
potenciálu. Kombinace všech těchto vlastností přispívá k dobré náladě a atmosféře na pracovišti.
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ESA Certifikát členství
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ISO 9001:2008 Certifikát
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