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Incobraid GR 8807 jest zaprojektowane jako szczeliwo do zastosowań mniej 
wymagających i restrykcyjnych ze względu na wysoką odporność na zużycie. 
Uszczelnienie to wytworzone jest w trójfazowym procesie produkcyjnym 
ze specjalnych włókien zawierających najwyższej jakości grafit i stal inconelową. 
Również proces impregnacji przebiega w trzech fazach: 
1. pojedyncze włókna impregnowane są pastą grafitową  zawierającą inhibitor 
    antykorozyjny
2. impregnowanie w momencie wyplotu
3. nałożenie cienkiej warstwy sproszkowanego grafitu na gotowe szczeliwo
Najsurowsze  procedury badania i testowania procesu wyplotu i wymiarów
zewnętrznych wpływają na wyjątkową jakość w zakresie gęstości wyplotu i wymiarów
zewnętrznych szczeliwa. W rezultacie klient otrzymuje produkt charakteryzujący się
doskonałą elastycznością, odporny na twardnienie i ściskanie. Patent europejski 
Nr 0482489 z dnia 04/09/96

GR 8807
Właściwości: Uszczelnienie wyprodukowane ze specjalnych włókien zawierających najwyższej jakości włókno grafitowe i 
stop inconelowy. Specjalny proces impregnacji przebiega trójfazowo: każde włókno impregnuje się pastą grafitową zawie-
rającą inhibitor korozyjny. Końcowa impregnacja polega na nałożeniu na powierzchnie uszczelnienia cienkiej warstwy 
delikatnego, sproszkowanego grafitu.
Zastosowanie: Szczeliwo stosowane do uszczelnienia zaworów w elektrowniach, rafineriach jak również części 
postępowo-zwrotnych, gdzie wymagana jest wysoka odporność temperaturowa.

P bar V m/s pH T°C
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+650**
80 1,5

GR 8800/R Właściwości: Uszczelnienie wykonane z włókna grafitowego, wzmocnionego nitką inconelową i zaimpregnowanego 
trójfazowo rozproszonym grafitem, środkami smarnymi i inhibitorami korozji

Zastosowanie: Szczeliwo stosowane do uszczelnienia przegrzanej i nasyconej pary oraz produktów 
petrochemicznych, głównie w miejscach, gdzie wymagana jest duża odporność temperaturowa i wytrzymałość na wysokie 
ciśnienia.

P bar V m/s pH T°C
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CR 8300/R
Właściwości: Uszczelnienie wykonane z preoxydowanych włókien węglowych wzmocnionych drutem inconelowym,impregno-
wane dwufazowo, splotka ze splotką oraz powierzchniowo grafitem, specjalnymi środkami smarnymi i  inhibitorami korozji
Zastosowanie: Odpowiedni do uszczelniania zaworów statycznych w wysokich temperaturach i przy wysokim
ciśnieniu medium. Stosowane do uszczelniania pary wodnej, oparów i dymów, produktów krystalizujących, chemicznych
i petrochemicznych w wysokociśnieniowych zaworach statycznych o wysokiej temperaturze środowiska pracy, za wyjątkiem
mediów bardzo silnie utleniających.

P bar V m/s pH T°C
200 1

2  12÷ -50/+500*

C8100 Właściwości: Uszczelnienie plecione z czystej, okrągłej przędzy węglowej, skręconej w celu otrzymania maksymalnej 
elastyczności niezbędnej przy dużych obciążeniach i przy zginaniu zarówno w czasie oplatania jak i w gotowym produkcie. 
Impregnowanie środkami smarnymi przystosowanymi do wysokich temperatur zawierających grafit.

Zastosowanie: Specjalnie przystosowany do pomp wody zasilającej kotły, parowych i niskociśnieniowych zaworów.
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PT5504/S
Właściwości: Szczeliwo wykonane z wykorzystaniem bardzo cienkich włókien czystego PTFE jako materiał wspomagający.
Proces impregnacyjny odbywa się dwufazowo: impregnator nanoszony jest na każde włókno z osobna, natomiast gotowe 
szczeliwo zamaczane jest w dyspergatorze

Zastosowanie: Szczeliwo zalecane jest do zastosowań statycznych a także uszczelnienia pomp o ruchu posuwisto 
zwrotnym. Produkt znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym

P bar V m/s pH T°C
500 1

0 ÷ 14 -200/+280150 2

PT5504/L Właściwości: Szczeliwo zalecane i stosowane wszędzie tam, gdzie pełną szczelność gwarantuje wyłącznie użycie czystego 
PTFE. Każde włókno smarowane jest dysperatorem ciepła, który ma za zadanie wyeliminowanie powstania ciepła w wyniku
tarcia.  
Zastosowanie: W związku z niespotykaną neutralnością chemiczną PTFE szczeliwo PT5504/L polecane jest do uszczel-
niania wszelkiego rodzaju zastosowań dynamicznych dziłąjących w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.

P bar V m/s pH T°C
20 1

0 ÷ 14 -200/+280100

50

2

8

PT5600/K Właściwości: Szczeliwo wytworzone z czystego PTFE wzmocnione na rogach aramidem, który wzmacnia je i zapobiega
wypływaniu uszczelnienia a także zwiększa odporność na wysokie ciśnienie. Szczeliwo PT5600/K nie barwi i nie plami.

Zastosowanie: Ze względu na swoją odporność stosowane do pomp tłokowych, mieszalników, zaworów, mikserów, kwasów,
rozpuszczalników, mediów ścierających. Szeroko używane w przemyśle chemicznym, papierniczym i spożywczym.
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GF7700 Właściwości: Szczeliwo wykonane z czystego usieciowionego PTFE zabezpieczającego zabudowany grafit. Zabudowanie 
grafitu w usieciowionym PTFE zabezpiecza jego migracją i ekspansją termiczną.

Zastosowanie: Szczególnie polecane do pomp odśrodkowych i przy uszczelnianiu wszelkiego rodzaju płynów 
z wyjątkiem silnych utleniaczy
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GF4770 Właściwości: Szczeliwo wykonane z czystych włókien usieciowionego PTFE w których zabudowany jest grafit. 
W odróżnieniu od GF7700 nie zawiera środków smarnych w wyniku czego zwiększa się zawartość uszczelnienia komory, 
a także wzrasta odporność na wytłoczenie.
Zastosowanie: Zalecane do uszczelniania wysokociśnieniowych urządzeń o zmiennym medium, a także wysokociśnieniowych 
zaworów, przy uszczelnianiu wszelkiego rodzaju z wyjątkiem silnych utleniaczy.
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GF7600/K Właściwości: Szczeliwo wyprodukowane w specjalnym procesie. Jest ono wykonane z czystego PTFE, które zabudowuje 
grafit, natomiast narożniki szczeliwa wykonane są z wysokiej jakości aramidu, który wpływa korzystnie na zwiększenie 
trwałości i odporności na zużycie.
Zastosowanie: Szczeliwo stosowane w pompach, pompach tłokowych, mieszalnikach i mikserach używanych w przemyśle
spożywczym i chemicznym
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K6600/C Właściwości: Szczeliwo wykonane z ciągłego włókna aramidowego, które charakteryzuje się niepalnością 
i dużą stabilnością termiczną. Każde włókno impregnowane jest dyspersją PTFE i bezsilikonowego środka smarnego

Zastosowanie: Szczególnie polecane do stosowania w pompach odśrodkowych i tłokowych oraz niskociśnieniowych zaworach
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N2609
Właściwości: Szczeliwo wyprodukowane ze specjalnych włókien syntetycznych wyodrębnionych wyodrębnionych w trakcie
procesu wstępnego utleniania. Impregnowane za pomocą sproszkowanego grafitu oraz bezsilikonowego środka smarnego.
Zaletą szczeliwa jest przystępna cena, przy utrzymanych właściwościach użytkowych.

Zastosowanie: Szczeliwo znajduje zastosowanie przy uszczelnianiu olejów, pary, słabych rozpuszczalników, słabych kwasów
i zasad w niskich temperaturach.

P bar V m/s pH T°C
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R4804
Właściwości: Szczeliwo wykonane z czystej przędzy ramia ze specjalną impregnacją PTFE. Dzięki doskonałej giętkości
łatwo dopasowuje się do wałów i tulei, nie rysując. Doskonale odporne na paliwa, oleje, smary, rozpuszczalniki,
wodę morską itp.

Zastosowanie: Szczeliwo stosowane w pompach odśrodkowych i tłokowych w przemyśle celulozowo-papierniczym,
petrochemicznym oraz przetwórstwie spożywczym.
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KD6604
Właściwości: Specjalne szczeliwo wyprodukowane z oryginalnie skręconych długich włókien aramidowych. Proces 
impregnacyjny przebiega trójfazowo: najpierw pojedyncze włókna impregnowane są pastą grafitową zawierającą inhibitor
antykorozyjny, następnie impregnowanie ma miejsce w momencie wyplotu, a ostatni etap polega na nałożeniu warstwy
impregnatora na gotowe szczeliwo.
Zastosowanie: Szczeliwo zalecane do stosowania w przemyśle papierniczym i spożywczym, wskazane dla pomp odśrod-
kowych i o ruchu posuwisto-zwrotny, a także mikserów i mieszalników pracujących w nieklarownych mediach płynnych.

P bar V m/s pH T°C

3 ÷ 12 -100/+250

N3404 Właściwości: Szczeliwo wykonane z włókna syntetycznego nadającego się do powszechnego użytku. 
Zaimpregnowane czystym, skoncentrowanym PTFE i obojętnym, bezsilikonowym środkiem smarnym.

Zastosowanie: Szczeliwo przeznaczone do stosowania w piekarniach, zakładach spożywczych i cukrowniach, a także
 w przemysłowych pompach odśrodkowych i posuwisto-zwrotnych, zaworach, mikserach i mieszalnikach.

P bar V m/s pH T°C

2 ÷ 12 -100/+250

V9907
Właściwości: Szczeliwo wykonane ze skręconego 6-cio mikronowego włókna szklanego, powiększonego do 9 mikronów 
w specjalnym procesie, impregnowanego specjalnym komponentem na bazie wysokoprocentowego grafitu  niewielkimi 
dodatkami smarnymi zawierającymi inhibitory korozji.

Zastosowanie: Szczeliwo stosowane do uszczelniania pary, gazów, olejów, kwasów przy wszelkiego rodzaju pokrywach
i włazach
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