2000x1500 mm
1;1,5; 2 a 3 mm
300°c
v páře 150°C
65bar.

2000x1500 mm
1;1,5; 2 a 3 mm
400°c
v páře 250°C
65bar.

2000x1500 mm
1;1,5; 2 a 3 mm
400°c
v páře 250°C
70 bar.

2000x1500 mm
1;1,5; 2 a 3 mm
400°c
v páře 300°C
80 bar.

1000x1000 mm
1,5; 2 a 3 mm
400°C
g/cm3 1,0 " 5%
ASTM F36 A % 40 - 50
ASTM F36 A % 9 - 15
40 bar / dusík / 30 MPa ml / min 0,8

C4400
rozměr:
síla:
max. teplota:
trvalá:
max. tlak:
C4430
rozměr:
síla:
max. teplota:
trvalá:
max. tlak:

C4500
rozměr:
síla:
max. teplota:
trvalá:
max. tlak:
Top-sil ML1
rozměr:
síla:
max. teplota:
trvalá:
max. tlak:
Klinger G
rozměr:
síla:
trvalá teplota:
hustota grafitu:
stlačitelnost:
odpružení:
těsnost:

1000x700 mm
0,25;0,30;0,40;0,50; 0,60;
0,70; 0,80; 0,90; 1 a 1,5 mm
max. teplota : 150°C

těsnící papír ROTES 55

REINZ Xtreme plus
rozměr:
1000x500 mm
síla:
1,6 mm
max. provozní teplota:
950°C

REINZ RS 500
rozměr:
1000x500 mm
síla:
1,6 mm
max. provozní teplota:
400°C

Provozní doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30

C

Červený Kostelec
45

+0.3
-0.3

Těsnící materiál pro použití v dopravních zařízeních, chemických
čerpadlech a potrubí, dieslových motorech, palivových a vodních
pumpách, karburátorech, převodovkách,olejových vanách apod.

Tvořen hrotkovaným nerezovým nosičem, na něj je oboustranně nanesena
těsnící slídová vrstva. Nosič je z materiálu 1.4828 tl. 0,2 mm. Těsnící vrstva
obsahuje kromě expandované slídy vysoce tepluodolná vlákna a nepatrný
podíl pojiv. Je speciálně vyvinutý pro vysokoteplotní aplikace do 1000°C.
Díky vysoké stlačitelnosti a elasticitě se jedná o materiál vysoce přizpůsobivý, který si zachovává i při značně proměnlivých provozních podmínkách
své konstantní vlastnosti. Je odolný proti palivům, mazivům, nemrznoucím
směsím, výfukovým plynům a pod. Použiti: výfukové příruby a turbodmychadla u spalovacích motorů pro splnění EURO D4.Použiti: pro těsnění hlav
válců pro spalovací motory pracující při normálním zatížení nebo pro jiné
mechanicky a tepelně vysoce zatížené oblasti těsnění, např. pro sací a
výfukové potrubí, příruby převodovky, vysokotlaká čerpadla.

Jádrem materiálu je pozinkovaný ocelový plech, na němž je válcováním
nanesena měkká hmota z anorganických a organických vláken, anorganických plniv a kvalitních elastomerů jako pojiva.
Velmi dobrá mechanická pevnost, vysoká teplotní odolnost a odolnost
vyšším tlakům, a přesto dobře zapadá do těsnicí plochy. Je odolný proti
olejům, pohonným hmotám a směsi vody a nemrznoucí směsi na ochranu
rostlin.

Grafitová fólie oboustranně laminovaná polymerovou fólii za účelem
zvýšení tepelné vodivosti a vyšší chemické odolnosti. Tenká krycí folie
výrazně zlepšuje manipulaci (deska "nečerní", je pevnější a lépe odolává
poškrábání) a tím i životnost materiálu. Fólie současně působí jako antistatický prvek. Materiál má vysokou zatížitelnost utahovacím momentem a
vyšší zpětné odpružení než nelaminované grafitové fólie.

Speciální vícevrstvý materiál s vyšší pružností a delší životností při vyšších
teplotách. Vhodné užití pro oleje, vodu, páru, plyny, solné roztoky,
pohonné hmoty, alkoholy, slabé organické a anorganické kyseliny,
uhlovodíky, maziva a chladiva.
Vysoký výkonový standard.

Speciální vysokotlaké těsnění pro zásaditá média pro velmi vysoké
teploty a pro přehřátou páru.

Speciální vysokotlaké těsnění s nejvyšší tlakovou odolností při použiti na
horkou vodu a páru.

Univerzální vysokotlaké těsnění s širokým rozsahem použitelnosti v
chemickém průmyslu, potravinářském průmyslu, vodárenství. Velmi
vysoký výkonový standard.

Univerzální vysokotlaké těsnění se širokým spektrem použití a dobrou
tlakovou odolností. Odolné horké vodě, páře, oleji, uhlovodíkům a mnoha
jiným chemikáliím.

Ochranna znamka ISO 16016
Copyright reserved

bezazbestové desky REINZ

2000x1500 mm
1;1,5; 2 a 3 mm
400°c
v páře 180°C
50bar.

C4300
rozměr:
síla:
max. teplota:
trvalá:
max. tlak:

ROTES 55
rozměr:
síla:

Materiál s dobrou odolností vůči paře a silným alkalickým mediím. Pro
použiti na páru, kyseliny a louhy. V chemickém průmyslu a pro petrochemii.

bezazbestové desky KLINGERSIL

2000x1500 mm
1;1,5; 2 a 3 mm
250°c
v páře 250°C
100 bar.
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MAXIL CARB
rozměr:
síla:
max. teplota:
trvalá:
max. tlak:

Těsnící materiál s vyšší teplotní odolností a dobrou pevností. Pro použiti na
olej, vodu, páru, plyny, uhlovodíky, slabé kyseliny a louhy.

auto, moto

22.5

2000x1500 mm
1;1,5; 2 a 3 mm
200°C
v páře 200°C
100 bar.

kyseliny, plyny,
kapaliny

+0.2
-0.2

MAXIL SF
rozměr:
síla:
max. teplota:
trvalá:
max. tlak:

Univerzálně použitelné těsnění pro vodu, páru, oleje, paliva a plyny. Je
vhodný pro tlakové zkoušky.

pára

22.6

2000x1500 mm
1,5; 2 a 3 mm
180°C
140°C (pára 120°C)
40 bar.

zásady

+0.2
-0.2

SIL 802
rozměr:
síla:
max. teplota:
trvalá:
max. tlak:

bezazbestové desky KLINGER

pára

18.5

b a r .

Těsnící deska se speciální směsí kaučuků, vyvinutá pro chemický průmysl.
Tato deska je zejména doporučována pro utěsnění kyselin a zásad. Dále
má širokou oblast použití pro oleje, paliva a chladící kapaliny.

voda

+0.2
-0.2

TEMACID
rozměr:
1500x1500 mm
síla:
1; 1,5; 2; 2,5 a 3 mm
certifikace:
GOST
max. teplota krátkodobá: 200°C
trvalá: 150°C
max. tlak:
4 0

pára

22.7

b a r .

Ekonomická těsnící deska na bázi grafitových částic. Deska je složená
z graitu vyztuženého aramidovými vlákny a nízkého obsahu spojovacích
částic.
Zejména vhodná pro utěsnění v oblasti páry nižších parametrů, utěsnění
oleje, paliv, uhlovodíků i chladiv.

pára, kyseliny, plyny

1
%c1

GRAFTEM ECONOMY
rozměr:
1500x1500 mm
síla:
1; 1,5; 2; 2,5 a 3 mm
certifikace:
GOST
max. teplota krátkodobá: 360°C (PÁRA 180°C)
trvalá:
200°C
max. tlak:
8 0

Speciální těsnící deska vyrobená na bázi uhlíkových vláken a speciálních
přísad spojených vysoce kvalitním NBR.
Použitím je především vhodná pro vyšší teploty a tlaky, zejména pro
přehřátou páru. Je vhodná i pro zásaditá média.
Možnost pletiva.

univerzální

4x%

TEMACARB
rozměr:
1500x1500 mm
síla:
1; 1,5; 2; 2,5 a 3 mm
certifikace:
GOST
max. teplota krátkodobá: 450°C
trvalá:
250°C
max. tlak:
100 bar.

kyseliny

2.5

olej, paliva

4
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Z jakých materiálů?

pryž, mikroporézní pryž, silikon, teflon,
PVC (novoplast), polyethylen, fíbr, papír,
korek, filc, kůže, bezazbest, grafit, PUR
pěny, materiály se samolepící vrstvou a
další. (Materiál si lze dodat vlastní).
V sílách a rozměrech?

stroj č.1

! do 20 mm síly mat.: 3000 x 1500 mm

stroj č. 2

! do 160 mm síly u pěnových materiálů:
1500 x 1500 mm

V množství?

od 1 kusu

Jak si zajistit výrobu?

Zašlete nám objednávku a dodáte výkresovou dokumentaci ve formátu DXF,
DWG, CDR v.11, PDF. Pokud nemáte
možnost, zajistíme podklady k řezání na
základě dodaného vzorku či podrobného
nákresu.

Výrobu poptávejte na:

tesneninyvlt@iol.cz
Tvarové výrobky z vulkanické pryže
Těsnící desky a materiály

Vodoinstalační materiál
Ucpávkové šňůry

O kroužky, průchodky ,manžety
Pryžové a mikroporézní profily

Dorazy, zarážky, samolepící bumpery
Plastové výlisky (krytky, patky, návleky)

Pryž pro výrobu těsnících prvků s požadavkem na odolnost ve styku s tuky
a minerálními i živočišnými oleji.

Pryž odolná vůči atmosférickým vlivům, ozónovému stárnutí, kyselinám,
alkáliím a alkoholům. Pryž EPDM má nízkou odolnost vůči ropným látkám.

Pryž pro výrobu těsnících prvků s atestem pro použítí na pitnou vodu.
Vyhovuje požadavkům § 3, odst.3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
409/2005 Sb.

NBR pryž olejivzdorná - černá
šíře:
1200 mm
návin: 1
0m
síla:
1, 2, 3, 4 a 5 mm
použití:
při -30°C až +70°C
EPDM pryž - černá
šíře:
1200 mm
návin:
10 m
síla:
1, 2, 3, 4 a 5 mm
použiti:
při -40°C až +120°C
Pryž potravinářská a pro styk s pitnou vodou
šíře:
1200 mm
návin:
cca 10 m
síla:
1, 2, 3, 4 a 5 mm
použití:
při -30°C až +70°C

Základní deska z vláken NBR. Vhodná pro použití ve všech odvětvích
průmyslu při nižších parametrech.

Vláknitopryžová deska tvořená speciálním plnivem a upravenou směsí NBR
předurčuje tuto desku všude tam, kde je kladen důraz na flexibilitu /
poddajnost s dokonale hladkým povrchem.
Desku lze aplikovat v široké oblasti petrochemie, olejářství, chemickém
průmyslu, potravinářství i v oblasti strojírenství.

Ekologická deska s vynikající odolností v oblasti páry vyšších parametrů.
Deska obsahuje kvalitní směs minerálních i aramidových vláken spojených
NBR kaučukem. Vhodná pro aplikaci v oblasti páry vyšších parametrů. Lze
použít v široké oblasti pro utěsnění vody, olejů, chlad. kapalin i základních
chemikálií v petrochemii i naftovém průmyslu.

Univerzální těsnící deska obsahující vysoce odolná aramidová vlákna,
teplotně odolná plniva spojená speciálním NBR. Vhodná pro oleje, pohonné
hmoty, maziva, alkoholy, plyny, uhlovodíky, chlad. kapaliny, slabě kyselá a
zásaditá média.

TEMAFAST RED
rozměr:
1500x1500 mm
síla:
1; 1,5; 2; 2,5 a 3 mm
certifikace:
KTW (pitná voda),GOST
max. teplota krátkodobá: 210°C
trvalá:
140°C
max. tlak:
40 bar
TEMASIL NG
rozměr:
1500x1500 mm
síla:
1; 1,5; 2; 2,5 a 3 mm
certifikace:
KTW (pitná voda), DVGW (plyn)
max. teplota krátkodobá: 400°C
trvalá:
250°C (pára 200°C).
max. tlak:
100 bar.
TEMASIL HT
rozměr:
1500x1500 mm
síla:
1; 1,5; 2; 2,5 a 3 mm
certifikace:
KTW (pitná voda), DVGW (plyn)
max. teplota krátkodobá: 450°C
trvalá:
330°C (pára 250°C).
max. tlak:
120 bar.
TEMAPLUS
rozměr:
síla:
certifikace:

kyseliny
voda
olej, nafta
pára

1500x1500 mm
1; 1,5; 2; 2,5 a 3 mm
Germanischer Lloyd, pitná voda ČR,
GOST
max. teplota krátkodobá: 450°C
trvalá:
350°C
max. tlak:
130 bar.

Základní deska z vláken NBR/SBR. Vhodná pro použití ve všech odvětvích
průmyslu při nižších parametrech.

Krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Patří mezi nejméně
hořlavé plasty. Teplotně stabilní v rozmezí od -170°C do +250°C. Velmi
dobré elektroizol. vlastnosti, jen málo závislé na teplotě a frekvenci. Ve
srovnání s jinými plasty má dobrou pevnost za vyšších teplot a dostatečnou
pružnost při velmi nízkých teplotách. Elektrická pevnost je vyšší než
10kV/mm. Odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za
zvýšených teplot. Používá se ve všech průmyslových odvětvích.

TEMAFAST ECONOMY
rozměr:
1500x1500 mm
síla:
1; 1,5; 2; 2,5 a 3 mm
certifikace:
KTW (pitná voda),GOST
max. teplota kratkodobá: 210°C
trvalá:
140°C
max. tlak:
40 bar

bezazbestové desky TEMAC

MOŽNOSTI VÝROBY Z TEFLONU NA POPTÁVKU

při - 170°C až +250°C
bílá až průsvitná

vzduch, voda

TEFLON
použití:
barva:

TEFLON

Desky z expandovaného silikonu mají pro své vlastnosti široké užití v
průmyslu všeobecně, zvlášť na místech s vysokými nároky na tepelnou
odolnost a potravinářskou nezávadnost.

Výborná odolnost vysokým teplotám, velmi dobrá odolnost vybraným
chemikáliím, mimořádná odolnost UV záření, ozonu, atmosférickým vlivům
a stárnutí všeobecně. Vyhovuje požadavkům vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví 38/2001 Sb. pro styk s potravinami a pokrmy.

vzduch

SILIKON tepelně odolná pryž
rozměr:
1000 x 1000 mm
síla:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 a 25 mm
tvrdost:
10 15 Shore A
specifická hmotnost:
0,1 g/cm3
použití:
při - 60°C až +180°C
barva:
bílá

EXPANDOVANÝ SILIKON

1,17 (1,24) g/cm3
400 % (300 %)
PVC deska o velké pevnosti. Použití na výrobu těsnění, podložek pod sekací
nože, uložení mostních ložisek. Využití i v potravinářském průmyslu, jsou
odolné alkoholům a krátkodobě mastnotám.

hustota:
tažnost:

voda, alkoholy

SILIKON tepelně odolná pryž
rozměr:
1200 x 10000 mm
síla:
1, 2, 3, 4 a 5 mm
použití:
při - 70°C až +200°C
barva:
bílá až průsvitná

SILIKON

1,17 (1,24) g/cm3
400 % (300 %)
PVC deska o velké pevnosti. Použití na výrobu těsnění, podložek pod sekací
nože, uložení mostních ložisek. Využití i v potravinářském průmyslu, jsou
odolné alkoholům a krátkodobě mastnotám.

hustota:
tažnost:

vzduch

NOVOPLAST měkčená deska - tvrdší
rozměr:
650x650mm
tvrdost:
78 Sha
síla:
1, 2, 3, 4 a 5 mm
použití:
při + 5°C až +60°C
barva:
přírodní nažloutlá až průsvitná
pevnost:
7 (18) N/mm

NOVOPLAST měkčená deska - měkčí
rozměr:
650x650mm
tvrdost:
52 Sha
síla:
1, 2, 3, 4 a 5 mm
použití:
při + 5°C až +60°C
barva:
přírodní nažloutlá až průsvitná
pevnost:
7 (18) N/mm

NOVOPLAST

Podobné použití jako SBR desky. Hlavní předností těchto desek je odolnost
stárnutí, chemická odolnost.

EPDM mikroporézní pryž
rozměr:
2000x1000 mm
síla:
2;3;4;5; 6;7;8;10;12 a 15 mm
použití:
při -40°C až +85°C

pitná voda

Pryž s velmi nízkou tvrdostí používaná pro výrobu konstrukčních prvků,
vymezování vůle, pro výrobu měkkých těsnění, k dotěsnění přírub, jako
tlumič vzduchotechniky.

kyseliny

SBR mikroporézní pryž
rozměr:
1500x500 mm
síla:
2; 3,5; 5; 7 a 10 mm
použití:
při -40°C až +70°C

olej

MIKROPORÉZNÍ PRYŽE

Pryž pro nejzákladnější aplikace v místech, kde nejsou kladeny zvýšené
nároky na teplotu, chemickou odolnost, mechanické vlastnosti, stárnutí a
bobtnavost.

SBR pryž pro všeob. použití s textilní vložkou - černá
šíře:
1200 mm
tvrdost:
65 Sha
síla:
1, 2, 3, 4 a 5 mm
použití:
při -30°C až +70°C

PRYŽE KOMPAKTNÍ

Zakázková a průmyslová těsnění
Pryž pro nejzákladnější aplikace v místech, kde nejsou kladeny zvýšené
nároky na teplotu, chemickou odolnost, mechanické vlastnosti, stárnutí a
bobtnavost.

info@tesneninyvlt.cz
Těsnění voda - topení - plyn

SBR pryž pro všeobecné použití - černá
šíře:
1200 mm
tvrdost:
65 Sha
síla:
1, 2, 3, 4 a 5 mm
použití:
při -30°C až +70°C

voda
univerzální

