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POWER®flon HD

Konstrukce:

POWER®flon HD je bezazbestový těsnicí materiál z čistého expandovaného 
předlisovaného PTFE. Celý výrobní proces probíhá v souladu s náročnými požadavky 
na kvalitu definovanými v DIN EN ISO 9001.

Aplikace:

POWER®flon HD je obzvláště vhodný ke kompenzaci nerovnoběžných těsnicích 
ploch anebo pro těsnicí plochy s poškozeným povrchem. Také všude tam, kde je 
požadována určitá zbytková tloušťka.

Typické použití při utěsnění přírub, u výměníků tepla, velkých nádob a vík

Technická data:

Pracovní teplota -240°C až +270°C, krátkodobě +310°C

Chemická odolnost odolný v rozsahu pH 0-14 -kromě tekutých alkalických kovů a 
sloučenin na bázi fluoru vysokých teplot a tlaků

Pracovní tlak vakuum až 200 bar

Specifická hmotnost 1,0 g/cm3, +/- 0,1g/cm3

Stárnutí POWER®flon HD nestárne

Barva bílá

σ
VU/0,01

26,5 MPa*

m
0,01

2*

* DIN 28090

Doporučené rozměry pásky

jmenovitý ø příruby [mm] doporučený rozměr pásky [mm]
3 až 15 3 × 0,7 až 4 × 1,5

15 až 20 4 × 2,5
20 až 30 6 × 4,6
30 až 40 8 × 5,5

více než 40 10 × 7 až 14 × 5

Jiné rozměry mohou být dodány dle požadavku. Pokud volíte nejvhodnější rozměr 
materiálu POWER®flon HD, je nutno zohlednit utahovací moment, možnost 
poškození nebo nerovnoběžnost utěsňovaných povrchů

Montáž šikmým řezem
Typy HD, FR, BG.

Konce spojte šikmým řezem.

Montáž řezem „V“
Typy HD, FR, BG.
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