
štandartné tesniace výplne:
expandovaný grafit : od -200 °C do +500 °C pH 0 - 14
PTFE: od -200 °C do +550 °C pH 0 - 14

štandartné kovové materiály:
vonkajší krúžok - uhlíková oceľ (opatrená náterom proti korózií)
vnútorný krúžok - ČSN 17 240 (SS 304), ČSN 17 349 (SS 316L), ČSN 17 248 (SS 321)
špirála - ČSN 17 240 (SS 304), ČSN 17 349 (SS 316L), ČSN 17 248 (SS 321)

neštardantné rozmery a konštrukcie:
neštandartné materiály, rozmery a konštrukcie je možné dodať po konzultácii

Všeobecné údaje:
Tesniaca časť špirálovo vinutého tesnenia sa skladá z kovového špirálovo navinutého pásika spoločne 
s mäkkou tesniacou výplňou. Kovový pásik zaisťuje tesneniu výborné pružné vlastnosti, zatiaľ čo 
tesniaca výplň zaručuje vysokú tesnosť. Práve pre túto kombináciu materiálov je špirálovo vinuté 
tesnenie vhodné v prípadoch, keď je tesnenie vystavené kolísaniu tlakov a teplôt tesnených médií.

špirálovo vinuté tesnenie je vhodné pre použitie v širokom teplotnom a tlakovom pásme.
špirálovo vinuté tesnenie môže byť použité do tlaku 25 MPa a teplôt -200°C do +550°C.
vďaka svojej konštrukcii sa jednoducho inštaluje bez spôsobenia akýchkoľvek škôd.
vonkajší vodiaci krúžok slúži k vystredeniu špirálovej tesniacej časti vzhľadom k prírube a 
zabraňuje vystreleniu tesnenia.
kombináciou rôznych tesniacich výplní a kovov sa tesnenie môže použiť v širokom spektre 
prevádzkových podmienok podľa požiadaviek užívateľa.
vďaka svojmu nepriľnavému charakteru je špirálovo vinuté tesnenie možné ľahko pri demontáži 
odstrániť.
špirálovo vinuté tesnenie nepoškodzuje povrchy prírub.
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štandartné rozmery: 
pre ploché príruby, príruby typu výkružok/nákružok a pero/drážka
ASME/ANSI B 16,5 pre príruby, 150 až 2500 lbs - 1/2“ až 24“, v súlade s normou na tesnenia ASME B 16,20 (API 601)
ASME B 16,47 séria A (MSS SP - 44) pre príruby 150 až 900 lbs 26“ až 60“, norma ASME B 16,20 (API 601)
ASME B 16,47 séria B (API 605) pre príruby, 150 až 900 lbs - 26“ až 60“, norma ASME B 16,20 (API 601)
BS 1560 ASME/ ANSI B 16,5 pre príruby, 150 až 2500 lbs - 1/2“ až 24“,norma BS 3381
príruby noriem DIN - pre všetky typy

Technické údaje
tesnenie s vonkajším krúžkom tesnenie s vonkajším a vnútorným krúžkom

tesniaca výplň Q [N/mm2] pri teplote +20 °C Q [N/mm2] pri teplote +20 °C

minimálny doporučený maximálny minimálny doporučený maximálny 

expandovaný grafit 50 90 180 50 122 300 

PTFE 50 80 130 50 110 250

spiratem 2
Špirálovo vinuté tesnenie sa skladá 
zo spoločne navinutej výplne a ko-
vového pásika v tvare V (pre príruby 
typu výkružok/nákružok a pero/
drážka).

spiratem 12
Špirálovo vinuté tesnenie sa skladá 
zo špirálovej časti a vonkajšieho 
strediaceho krúžku (pre ploché 
príruby).

spiratem 23
Špirálovo vinuté tesnenie zložené 
zo špirálovej časti a vnútorného 
krúžku (pre príruby typu výkružok/ 
nákružok).

spiratem 123
Špirálovo vinuté tesnenie zložené 
z vonkajšieho strediaceho krúžku 
špirálovej časti a vnútorného krúžku 
(pre ploché príruby).

Tesnenia

špirálovo-vinuté tesnenia 
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pásky z expandovaného PTFEploché tesnenia

Všeobecné údaje: 

• camprofilové (hrebienkové) tesnenie sa skladá z kovového jadra s obojstranne drážkovaným profilom (rozostup zubov profilu 1mm a hĺbka 0,5 mm, hrúbka 
   3 alebo 4 mm)
• tesniaca vrstva je obvykle aplikovaná na oboch stranách drážkovaného profilu
• tesnenie môže byť použité do tlaku 25 MPa a teplôt až 1000°C
• tesnenie má mnohoúčelové požitie pre všetky druhy prírub  (DIN, ASTM, EN, ČSN), robustnú konštrukciu,ktorá zaisťuje rovnomerné rozloženie tlaku na  
   profil  drážky
• možnosť viacnásobného použitia kovového jadra

Tesniace vrstvy: grafit, bezazbestové materiály, PTFE

camprofilové tesnenia

Technické údaje kovového jadra
AISI/ASTM ČSN DIN číslo materiálu DIN špecifikácia HB tvrdosť min. teplota [°C] max. teplota [°C] hustota [g/cm3]

304 L 17 249 1.4306 X2CrNi 1911 130-190 -250 550 7,9

316 L 17 349 1.4404 X2CrNiMo 1723 130-190 -100 550 7,9

316 Ti 17 348 1.4571 X6CrNiMoTi 1712 130-190 -100 550 7,9

321 17 247 1.4541 X6CrNiTi 1810 130-190 -250 550 7,9

309 17 251 1.4828 X15CrNiSi 2012 130-190 -100 1000 7,9

Carbon steel 11 373, 11 375 1.0038 RSt.37.2 100-130 -40 500 7,85

Kovové tesniace krúžky sú používané predovšetkým 
v petrochemickom, plynárenskom, chemickom a 
ropnom priemysle k utesneniu prírubových spojov, 
kde dochádza k vysokým teplotám a tlakom. Oba-
lované tesnenia sa skladajú z kovového obalu a 
výplne z mäkkého tesniaceho materiálu. 

výroba plochých tesnení v prevedeniach podľa noriem DIN, ASME, 
EN alebo zadaných výkresov  rôznych rozmerov, tvarov z rôznych 
materiálov.
zákazková kovovýroba na excentrických lisoch (20-63 t), 
sústružnické práce
výroba ručných dopravných vozíkov a hliníkových lopát

•

•

•

parallel M18L

M20L

M21LM

convex M38L

M40L

M41LM

kovové tesniace krúžky, obalované tesnenia, mantlochy

Anorganické tesniace pásky určené pre statické zaťaženie. Vyrobené sú zo 100 
% PTFE a preto odolávajú vysokým teplotám a tlakom, ako i koróznym mé-
diam. Výrobky sú dodávané so samolepiacou páskou. Používa sa na utesnenie 
prírub, potrubí, hydraulických  a pneu systémov.


