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Pełny pierścień wykonany z grafitu 
ekspandowanego o czystości 
technicznej. Gęstość nominalna 

3pierścienia wynosi 1,6 g/cm. 
Może być stosowany samodzielnie 
lub w kombinacji z pierścieniami 
zamykającymi ARMET-950 
lub ARMET-950S.

Przecięty pierścień o budowie 
i zastosowaniu jak ARMET-950G.

Pierścień uformowany z plecionki 
włókna grafitowego wzmocnionego
w każdej nitce drutem inconelowym. 
Może być stosowany samodzielnie 
lub jako pierścienie zamykające.

Składa się z dwóch pierścieni 
zamykających ARMET-950 
i czterech pierścieni 
uszczelniających ARMET-950G.

Składa się z dwóch pierścieni 
zamykających ARMET-950S
i czterech pierścieni 
uszczelniających ARMET

ARMET-950

Przecięty pierścień stanowiący 
kompozyt wysokojakościowej stali 
oraz grafitu o czystości technicznej. 
Dzięki swej wysokiej odporności 
termomechanicznej preferowany
przez producentów i użytkowników 
armatury energetycznej wysokopara-
metrowej. Zalecany również jako 
pierścienie zamykające do armatury 
częściowo zużytej. ARMET-950G

ARMET-950GP ARMET-950S

Pakiet uszczelniający ARMET A-G-A Pakiet uszczelniający ARMET S-G-S

Pierścienie grafitowe 

Wskaźniki Jednostka Wymagania
Zakres temperatury stosowania
Max. ciśnienie pracy
Dopuszczalny nacisk montażowy
Odporność chemiczna pH

°C
atm.

2kG/cm

-240 do 260
200
300
0-14

Podane wartości ciśnienia i temperatury należy traktować orientacyjnie, wielkości te zależą od sposobu zabudowy uszczelnienia, nacisków montażowych i rodzaju uszczelnianego 
medium, na które to parametry nie mamy wpływu - gwarantujemy dlatego wyłącznie niezawodną jakość materiału.

   
  3 x 1,5
  5 x 2,0
  7 x 2,5
10 x 3,0
14 x 5,0
17 x 6,0
20 x 7,0
25 x 8,0

szerokość/grubość, mm

  Właściwości:

Uszczelniające taśmy z teflonu STARFLON są produkowane ze 100% czystego ekspandowanego PTFE.

  Zastosowanie:

Uniwersalne uszczelnienie połączeń kołnierzowych i kołnierzopodobnych. Taśmy z teflonu STARFLON stosuje się tam, gdzie potrzebna jest:
• doskonała odporność chemiczna, wytrzymują działanie wszystkich środków chemicznych z wyjątkiem stopionych metali alkalicznych,
   gazu fluorowego i fluorowodoru
• szeroki zakres temperatury stosowania,
• odporność na wysokie ciśnienia
  Zalety:

• uszczelki można instalować bez całkowitego rozbierania złącza kołnierzowego
• łatwość krojenia, łatwość instalowania
• niewielkie naciski montażowe, co jest szczególnie istotne w przypadku szklanych lub ceramicznych kołnierzy
• doskonale dopasowują się do nierówności uszczelnianych powierzchni,
• przylepne podłoże na całej powierzchni.

  Charakterystyka techniczna:

Rozmiary standardowe taśm z teflonu STARFLON:

Samoprzylepne uszczelniające taśmy z teflonu Starflon
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Uszczelnienia mechaniczne

AT-1 Uszczelnienie mechaniczne pojedyncze, 
z mieszkiem metalowym, nieodciążone, 
niezależne od kierunku obrotów wału. 
Parametry pracy:
p max= 20 bar, t max= -20 - +220°C,
v max= 20 m/s
Pierścień ślizgowy:
Grafit, SiC, Węglik Wolframu
Pierścień stały:
SiC, Węglik Wolframu
Wtórne uszczelnienia elastyczne:
NBR, EPDM, VITON, FEP, KALREZ
Mieszek: AM 350, Hastelloy C

AT-6

AT-1S
Uszczelnienie mechaniczne pojedyncze, 
nieodciążone, z centralną sprężyną, 
zależne od kierunku obrotów wału. 
Parametry pracy:
p max= 10 bar, t max= -20 - +120°C,
v max= 15 m/s
Pierścień ślizgowy: CrNiMo-Stal, 
Grafit, SiC, Węglik Wolframu
Pierścień stały: Grafit, Al-Oxid, SiC, 
Węglik Wolframu
Wtórne uszczelnienia elastyczne:
NBR, EPDM, VITON, FEP, KALREZ
Sprężyna: 1.4401, 1.4301

AT-7
Uszczelnienie mechaniczne pojedyncze, 
nieodciążone, z sinusoidalną sprężyną, 
niezależne od kierunku obrotów wału. 
Parametry pracy:
p max= 16 bar, t max= -30 - +220°C,
v max= 20 m/s
Pierścień ślizgowy: CrNiMo-Stal, 
Grafit, SiC, Węglik Wolframu
Pierścień stały: Grafit, Al-Oxid, SiC, 
Węglik Wolframu
Wtórne uszczelnienia elastyczne:
NBR, EPDM, VITON, FEP, KALREZ
Sprężyna: 1.4401, 1.4571

AT-2 AT-8
Uszczelnienie mechaniczne pojedyncze, 
z mieszkiem elastomerowym, 
nieodciążone, niezależne od kierunku 
obrotów wału. 
Parametry pracy:
p max= 6 bar, t max= -20 - +120°C*,
v max= 10 m/s 
Pierścień ślizgowy: Grafit, SiC, 
Węglik Wolframu 
Pierścień stały: Al-Oxid, SiC, 
Węglik Wolframu
Wtórne uszczelnienia elastyczne:
NBR, EPDM, VITON
Sprężyna: 1.4301

Uszczelnienie mechaniczne pojedyncze, 
odciążone, wielosprężynkowe, 
niezależne od kierunku obrotów wału. 
Parametry pracy:
p max= 25 bar, t max= -30 - +220°C,
v max= 20 m/s
Pierścień ślizgowy: Grafit, SiC, 
Węglik Wolframu
Pierścień stały: Grafit, Al-Oxid, SiC, 
CrNiMo-Stal, Węglik Wolframu
Wtórne uszczelnienia elastyczne:
NBR, EPDM, VITON, FEP, KALREZ
Sprężyna: 1.4401, 1.4571 
lub Hastelloy C

AT-3 AT-10
Uszczelnienie mechaniczne pojedyncze, 
z mieszkiem elastomerowym, 
nieodciążone, z centralną sprężyną, 
niezależne od kierunku obrotów wału. 
Parametry pracy:
p max= 12 bar, t max= -20 - +120°C*,
v max= 10 m/s
Pierścień ślizgowy: Grafit, SiC, 
Węglik Wolframu
Pierścień stały: Al-Oxid, Grafit, 
CrNiMo-Stal,SiC, Węglik Wolframu
Wtórne uszczelnienia elastyczne:
NBR, EPDM, VITON
Sprężyna: 1.4401

Uszczelnienie mechaniczne kompaktowe
( kartridżowe )AT10-S z instalacją 
cieczy zaporowej lub buforowej
AT10-D - odciążone 
Parametry pracy:
p max= 25 bar, t max= -40 - +200°C,
v max= 10-16 m/s
Pierścień ślizgowy: Grafit, SiC, 
Węglik Wolframu
Pierścień stały: SiC, Grafit, CrNi-Stal, 
Węglik Wolframu
Wtórne uszczelnienia elastyczne:
NBR, EPDM, VITON, FEP, KALREZ
Sprężyna: Hastelloy C

Uszczelnienie mechaniczne pojedyncze, 
nieodciążone, z centralną sprężyną, 
zależne od kierunku obrotów wału. 
Parametry pracy:
p max= 10 bar, t max= -20 - +180°C*,
v max= 15 m/s
Pierścień ślizgowy: Grafit,
Pierścień stały: CrNiMo-Stal
Wtórne uszczelnienia elastyczne:
NBR, EPDM, VITON, FEP, KALREZ
Sprężyna: 1.4401, 1.4301
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