
■ Uniwersalne,
wysokociÊnieniowe

uszczelnienie o szerokim
zakresie zastosowania
i dobrej wytrzymałoÊci 

na Êciskanie. Odporne na
działanie goràcej wody,

pary, olejów,
w´glowodorów i wielu

innych zwiàzków
chemicznych. 

■ Atesty i dopuszczenia
DIN-DVGW, 
KTW,
Germanischer Lloyd. 
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KLINGERSIL C-4300®

min
50 MPa, 16 godz./300°C
50 MPa, 16 godz./175°C
ubytek gruboÊci przy 23°C
ubytek gruboÊci przy 300°C

olej IRM 903: 5 godz./150°C
paliwo B: 5 godz./23°C

ROA
ρD

1 kHz, gruboÊç ok. 3 mm
1 kHz, gruboÊç ok. 3 mm

gazoszczelnoÊç klasy 0,1 mg/s x m

Typowe wartoÊci dla gruboÊci 2,0 mm
ÂciÊliwoÊç ASTM F 36 J 
PowracalnoÊç ASTM F 36 J 
WytrzymałoÊç na Êciskanie DIN 52913

WytrzymałoÊç wg metody Klingera
50 MPa
PrzepuszczalnoÊç gazowa DIN 3535/6
P´cznienie ASTM F 146

G´stoÊç
Rezystancja powierzchniowa 
Rezystancja skroÊna
WytrzymałoÊç na przebicie
Współczynnik mocy 
Stała dielektryczna 
PrzewodnoÊç cieplna
Współczynniki według ASME
Dla uszczelek o gruboÊci 2,0 mm
i gazoszczelnoÊci według DIN 28090
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*Uszczelki zgodne z DIN 2690 sà znormalizowane 
tylko do PN 40 i gruboÊci uszczelki 2 mm.

■ Wymiary standardowych płyt
WielkoÊci:
1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm.
GruboÊci: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm,
2,0 mm, 3,0 mm;
Inne gruboÊci i wymiary na ˝yczenie.
Tolerancje: gruboÊç ± 10%, 
długoÊç ± 50 mm, szerokoÊç ± 50 mm.
■ Powierzchnia płyty 
Materiały typu KLINGERSIL®

posiadajà powierzchnie o niskiej
przyczepnoÊci (niskiej adhezji). 
Na ˝yczenie klienta mo˝emy tak˝e
zaoferowaç inne wykoƒczenie jednej
lub obu powierzchni. 
■ FunkcjonalnoÊç i trwałoÊç
Prawidłowa praca oraz trwałoÊç
uszczelek zale˝y w du˝ym stopniu 
od odpowiedniego ich przechowywania
i monta˝u, czyli od czynników
znajdujàcych si´ poza kontrolà
producenta. Pomimo to mo˝emy
zapewniç o wysokiej jakoÊci naszych
wyrobów.

■ Wiele ró˝nych oczekiwaƒ 
w stosunku do uszczelek
Cz´sto uwa˝a si´, ˝e odpowiedni dobór
uszczelki do danego zastosowania
zale˝y tylko od maksymalnej
temperatury i ciÊnienia. Nie jest to
podejÊcie poprawne.

Na podstawie znajomoÊci tylko
wartoÊci maksymalnego ciÊnienia 
oraz temperatury nie mo˝na 
jednoznacznie okreÊliç przydatnoÊci
danego materiału na uszczelk´ dla
danego zastosowania. Wynika to
z wielu czynników, jakie nale˝y wziàç
pod uwag´ przy poprawnym doborze,
co pokazuje diagram obok. 
Zaleca si´, aby zawsze rozpatrzyç
wszystkie te czynniki podczas doboru
materiału dla konkretnego
zastosowania.

■ Dobór uszczelek przy pomocy
wykresu pT
Wykres pT dostarcza wskazówek 
do oceny mo˝liwoÊci zastosowania
konkretnego materiału na uszczelk´ 
w okreÊlonym przypadku tylko 
na podstawie temperatury 
i ciÊnienia pracy. 
Dodatkowo wyst´pujàce oddziaływania,
jak np. zmieniajàce si´ siły nacisku,
mogà znaczàco wpływaç na mo˝liwoÊci
zastosowania uszczelki w danej sytuacji
i muszà byç rozpatrywane oddzielnie.
Zawsze nale˝y sprawdziç odpornoÊç
chemicznà materiału uszczelki 
na działanie medium.

■ Obszary zastosowania
W obszarze pierwszym, 

materiał uszczelki nadaje si´ 
do zastosowania pod warunkiem
odpowiedniej odpornoÊci 
chemicznej na dane medium.

W obszarze drugim, 
materiał uszczelki mo˝e nadawaç 
si´ do zastosowania, lecz zaleca 
si´ przeprowadzenie dodatkowych
obliczeƒ.

W obszarze trzecim, przed
instalacjà uszczelki konieczne jest
przeprowadzenie dodatkowych
obliczeƒ. 
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