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Wyroby gumowe i silikonowe formowane

Chcąc sprostać wymaganiom naszych klientów produkujemy wyroby pracujące 
w różnych warunkach i środowiskach. Nasze wyroby mogą być odporne na: 
oleje, smary, kwasy, zasady, płyny hamulcowe, płyny chłodnicze, niską i wysoką 
temperaturę od -70 do + 315 °C, długotrwałe obciążenia statyczne i dynamiczne, 
starzenie w ozonie, przebicia elektryczne, itd. Posiadamy duże doświadczenie 
w regeneracji gumowo-metalowych części maszyn, dorabianiu zamienników 
(koła, mieszki, przyssawki, membrany, itp.) i usprawnianiu istniejących rozwiązań. 
W tej grupie wyrobów znajdą Państwo u nas: wkładki do sprzęgieł, tuleje gumowe,  
łączenie guma-metal, guma-tkanina, zderzaki gumowe, przelotki, stopki gumowe 
ale przede wszystkim różnego rodzaju uszczelki i inne wyroby gumowe wulkanizowane 
w formach wg przesłanych rysunków lub detalu.

• o przekroju okrągłym (o-ring, typ O)
• o przekroju U (typu U) - uszczelki wargowe
• o przekroju półokrągłym i trójkątnym
• o przekroju prostokątnym (np. podkładki gumowe lub silikonowe)
• pierścienie do połączeń kołnierzowych - uszczelki, uszczelnienia
• pierścienie gumowe i silikonowe do zaworów - uszczelki do zaworów
• uszczelki do włazów, uszczelki pokryw
• pierścienie pracujące jako obręcze gumowe, wieńce, 
  oponki na różnego rodzaju koła bieżne i koła transportujące
• pakiety uszczelniające: DT1, DT2, DT3.

PIERŚCIENIE GUMOWE I SILIKONOWE

Wkładki, tulejki sprzęgłowe o różnych kształtach wymiarach.
• tuleje sprzęgłowe o różnych kształtach i gabarytach
• proste, stożkowe 
• klocki sprzęgłowe ( rozmiary na życzenie)
• wkłady “gwiaździste”, „słoneczka”
• wkładki typu H
• oraz inne elementy gumowe (również zbrojone) 
   pracujące w układzie sprzęgłowym.

GUMOWE ELEMENTY SPRZĘGIEŁ

Wykonujemy łączenie gumy lub silikonu z metalem OGUMOWANIE, 
czyli nakładanie warstwy gumowej na:
• listwy metalowe, wałki, bębny, grzybki stalowe, sztabki,
• koła transportowe i koła pędne (wykonanie i regeneracja) 
   stopy gumowo-metalowe
• gumowo-metalowe elementy sprzęgieł
• amortyzatory gumowo-metalowe
• wibroizolatory metalowo-gumowe
• odbojniki gumowo-metalowe
• tuleje gumowo-metalowe oraz  tuleje silikonowo-metalowe
• łączniki gumowo-metalowe
• wałki metalowo-gumowe i metalowo-silikonowe

ARTYKUŁY GUMOWO-METALOWE 

• przepony gumowe
• membrany gumowe 
• mieszki i osłony harmonijkowe
• ssawki gumowe i ssawki silikonowe
• łączniki gumowe
• zaślepki, zatyczki, nasadki
• ograniczniki
• przelotki, przepusty gumowe
• kule gumowe

MEMBRANY GUMOWE I SILIKONOWE

Uszczelnienia gumowe są wykonane metodami wtrysku, metodą wulkanizacji na prasach 
i wycinania z płyt gumowych. Do produkcji wykorzystywane są mieszanki na bazie 
kauczuków NBR, SBR, NR, EPDM, VMQ, FKM. 
Podstawowymi produktami są : tarcze gumowe, wały pędne, membrany i przepony, 
uszczelki tłoczysk amortyzatorów, uszczelnienia do armatury przemysłowej , fartuchy 
przeciw-błotne, tulejki, wkładki sprzęgłowe, zderzaki, amortyzatory gumowo-metalowe, 
odbojniki, klocki gumowe, łączniki do sprzęgieł, wibroizolatory.



Węże, płyty, sznury i profile silikonowe

W naszej ofercie znajduje się szeroki wybór artykułów z silikonu i gumy. 
Oferujemy: 
WĘŻE dostępne w szerokim zakresie średnic i grubości ścianek. 
SZNURY o przekroju okrągłym, kwadratowym, trapezowym itp. 
PROFILE USZCZELNIAJĄCE o dowolnych kształtach. 
USZCZELKI ŁĄCZONE w obwód. 
USZCZELKI RAMOWE i PNEUMATYCZNE. ARTYKUŁY FORMOWE. PŁYTY SILIKONOWE. 
O-RINGI.
Oferujemy produkty wykonane ze specjalnych gatunków silikonów przeznaczonych do specyficznych 
i indywidualnych zastosowań: 
silikon olejoodporny, silikon odporny na działanie pary wodnej, silikon elektroprzewodzący i 
termoprzewodzący. Stosowane przez nas surowce i odpowiedni proces produkcji sprawiają, że 
nasze produkty mogą być stosowane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oraz w branży 
medycznej.
Produkty przez nas oferowane spełniają wymogi norm: 
BGVV XV Teil A 1984 DIN 58367 (Niemcy) oraz FDA 177.2600 (USA). 
Zgodność wyrobu z normami polskimi i unijnymi w zakresie kontaktu z żywnością potwierdza
atest PZH. 

Silikon lity dostępny jest w postaci rolek o szerokości 1200mm i maksymalnej długości do 10mb.
Dostępne grubości: 0,5 ; 1,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 8,0 ; 10,0 ; 12,0 mm

PŁYTY SILIKONOWE:  

są bardzo odporne na wysoką temperaturę zachowując jednocześnie elastyczność w bardzo niskiej 
temperaturze (-90°C ÷ +315°C). Posiadają dobre właściwości mechaniczne i izolacji  
elektrycznej. Wytrzymują działanie tlenu, ozonu, warunków atmosferycznych charakteryzują się 
dobrą odpornością na UV. Wyroby silikonowe znane są z bardzo dobrych właściwości izolacyjnych. 
Wiele z nich wykazuje obojętność fizjologiczną, przewyższając inne obecne elastomery. Węże 
silikonowe znajdują szerokie zastosowanie w medycynie, farmacji i przemyśle spożywczym – 
wszędzie tam gdzie wymagana jest trwałość, sterylność i czystość chemiczna. 

WĘŻE I SZNURY SILIKONOWE 

Właściwości: 

Kauczuk silikonowy charakteryzuje się wysoką odpornością na szeroki zakres temperatur, a jego 
fizyczne właściwości idą w parze ze znakomitą trwałością, nawet w ekstremalnych warunkach. 
Dlatego kauczuk silikonowy znajduje zastosowanie tam, gdzie stawia się najwyższe wymagania 
używanym materiałom.
• możliwość stosowania temp. od -60°C do +200°C
• dostępne gatunki odporne na temperaturę od -90°C do + 315°C 
• bardzo dobre właściwości elektryczne, np. odporność na przebicia elektryczne 
   23 kV (VDE 0303)
• doskonała odporność na starzenie i działanie czynników atmosferycznych
• wysoka odporność na parę wodną, olej, chemikalia
• skuteczne tłumienie drgań wysokiej i niskiej częstotliwości
• łatwa obróbka, bezwonny

oferowane przez naszą firmę posiadają  pełen zakres parametrów wytrzymałościowych 
i twardości co umożliwia uzyskanie zarówno detali o podstawowych parametrach 
jak i niestandardowych wymaganiach. Do wytłaczania wszelkiego rodzaju profili, węży, sznurów, 
uszczelnień, kabli wysokotemperaturowych używamy mieszanek najwyższej jakości.
Sznury pełne - przekrój okrągły, prostokątny, trapezowy itp.
Profile – Typu H, P, O, U lub wg dokumentacji, rysunku lub wzoru klienta.

Profile silikonowe LITE i POROWATE

jest silikonowym materiałem klejącym, uszczelniającym i wulkanizującym w temperaturze 
pokojowej pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Materiał ten jest doskonały do łączenia 
profili i płyt silikonowych na zimno. Jest odporny na działanie olejów oraz odporny na starzenie. 
Gwarantuje trwałe połączenie silikon – silikon, silikon – metal. Zakres odporności 
temperaturowej: od – 70°C do + 180°C, Twardość 20°ShA, Kolor: transparentny, Opakowanie: 
tubka 90 ml 
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Własności mieszanek używanych do produkcji
wyrobów formowych oraz profili gumowych i silikonowych

Baza
kauczukowa

Zakres
twardości

[°ShA ]
Ogólne własności mieszanek

Kauczuk naturalny
NR 35  ̧80 -60  ̧80

Bardzo dobra wytrzymałość, wydłużenie i elastyczność. 
Dobra odporność na rozdzieranie

 i na deformację w niskich temperaturach.

Kauczuk
butadienowostyrenowy

SBR
45  ̧90 -50  ̧100

Dobra wytrzymałość, wydłużenie, odporność na ścieranie. 
Dobra odporność na rozcieńczone kwasy
 i zasady, sole oraz płyn hamulcowy.

Kauczuk nitrylowy
NBR 30  ̧90 -50  ̧120

Dobra wytrzymałość mechaniczna, odporność na ścieranie.
odporny na: oleje silnikowe, transformatorowe, opałowe, smary, 

płyny hydrauliczne, węglowodory alifatyczne; propan, butan, benzynę, 
alkohole, wodne roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady 

w niewysokich temperaturach, wodę do 60°C. 
nieodporny na: oleje i smary silikonowe powyżej 60°C, płyny 

hamulcowe na bazie glikolu, ciecze typu HFD, stężone kwasy i ługi, 
węglowodory aromatyczne i chlorowane (np. benzen, tri)

Kauczuk
chloroprenowy

CR
30  ̧85 -40  ̧100

Dobra wytrzymałość mechaniczna
odporny na: oleje napędowe, oleje i smary silikonowe, freony, 
ozon, parę wodną, alkohole, glikole, roztwory soli, rozcieńczone 
kwasy, zasady, czynniki chłodnicze, wodę. Odporność na palenie
nieodporny na: paliwa, węglowodory aromatyczne i chlorowane, 

estry, ketony

Kauczuk
Etylenowo-propylenowy

EPDM lub EPM
30  ̧85 -60  ̧180

Bardzo dobra odporność na wysoką i niską temperaturę,
odporny na: czynniki atmosferyczne  gorącą wodę i parę wodną, 
płyny hamulcowe i chłodnicze, trudnopalne ciecze hydrauliczne 

HFD, glikol, aceton, kwasy organiczne, zasady. 
nieodporny na: kwasy nieorganiczne, oleje, benzynę, węglowodory 

aromatyczne (toluen, ksylen)

Kauczuk butylowy
IIR lub XIIR 50  ̧70 -60  ̧150

Bardzo dobra odporność na kwasy , zasady, wodę i czynniki
atmosferyczne. Mała przepuszczalność gazów. Zdolność tłumienia

drgań.

Kauczuk fluorowy
FKM 60  ̧85 -25  ̧250

Bardzo dobra odporność na działanie, kwasów utleniających,
odporny na: ozon, promieniowanie ultrafioletowe, próżnię, 

agresywne związki chemiczne, oleje i smary, kwasy nieorganiczne 
(solny, siarkowy, fosforowy, azotowy). Odporność na palenie.

nieodporny na: stężone kwasy organiczne (octowy, mrówkowy), 
aceton, gorącą wodę, parę wodną, roztwory ługu sodowego i 

kwasów

Kauczuk etylenowoakrylowy
AEM 60  ̧70 -35  ̧170

Bardzo dobra odporność na starzenie cieplne, działanie 
gorących olejów, płynów hydraulicznych i chłodzących, ozonu .

Polietylen
chlorosulfonowany

CSM
60  ̧85 -45  ̧130

Bardzo dobra odporność na działanie ozonu i warunków 
atmosferycznych, dobra odporność na starzenie cieplne i działanie

utleniających chemikalii. Dobre zachowanie nadanej barwy.

Kauczuk etylenowo-
octanowinylowy

EVM
60  ̧85 -30  ̧175

Dobra odporność na starzenie cieplne, wysokie temperatury i ozon. 
Średnia odporność na oleje mineralne .Odporność na palenie.

Kauczuk silikonowy
MVQ 35  ̧75

MVQ
-60  ̧230

-90  ̧315
MVQ-HT

Odporność na długotrwałe wysokie temperatury przy suchym 
powietrzu do +230 °C (poszczególne receptury do +300 °C, 

krótkotrwale +315 °C)
odporny na: starzenie, oleje i smary mineralne, rozcieńczone 

roztwory soli, alkohole, płyny hydrauliczne, tlen, ozon i promienie UV
nieodporny na: stężone kwasy i zasady, parę wodną, węglowodory 

alifatyczne i aromatyczne

Zakres
pracy
[ °C ]

W przypadku braku gotowego składu proponujemy naszym Klientom opcję modyfikacji lub nowego opracowania mieszanki
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