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Oznaczenia Typ Opis

SPETOGRAF® GUS® 30  

SPETOGRAF® GUS® 30 PRO

Uszczelki serii SPETOGRAF® GUS® 30 wykonane są z płyty SIGRAFLEX® Universal tzn. folii z grafitowej o czystości >98%C z inhibitorem utle-
niania powiązanej mechanicznie z nośnikiem stalowym 1.4401; wierzchnia warstwa grafitu poddana jest specjalnej technologii impregnacji, co 
zabezpiecza płytę przed zawilgoceniem, podnosi jej szczelność i odporność na zarysowania; zoptymalizowana technologia perforacji nośnika 
stalowego zabezpiecza przed porysowaniem przylg; Uszczelki serii SPETOGRAF® GUS® 30 PRO są wykonane z płyty Sigraflex® Universal Pro 
posiadającej certyfikat TA-Luft. uszczelki dostępne są w grubościach 1; 1,5; 2; 3 mm, zaleca się standardowo grubość 2 mm do DN 400, 3 mm dla 
DN 450 i większych.

SPETOGRAF® GUS® 31 Uszczelki SPETOGRAF® GUS® 31 to rozwiązanie wysokojakościowe szczególnie w przypadku mediów palnych i toksycznych, posiadają podwyższo-
ną szczelność i odporność na wydmuchanie; atest PZH do żywności, IGNIG do gazu ziemnego.

SPETOGRAF® GUS® 32

SPETOGRAF® GUS® 32Z

Uszczelki GUS® 32 są preferowane jako segmentowe, składane u producenta, gdzie obrzeża pełnią rolę usztywnienia podczas transportu 
(dla DN>900); zewnętrzne obrzeże stosowane jest także przy temperaturach powyżej 550°C jako ochrona antyutlenieniowa, typ GUS® 32 Z może 
być stosowany także na przylgi płaskie.

SPETOGRAF® GUS® 33 Uszczelki GUS® 33 przeznaczone są do włazów wyczystkowych i rewizyjnych.

SPETOGRAF® GUS® 31 I

SPETOGRAF® GUS® 31 IZ

Uszczelki GUS® 31I, GUS® 31 IZ  z przekładką metalową o grubości odpowiednio dobranej do średnicy stosuje się przy dużych średnicach lub 
bardzo wysokich naciskach kontaktowych, gdzie równocześnie konieczna jest znaczna grubość uszczelnienia, oraz w wykonaniach segmentowych 
jako profil sztywny i odporny na złamanie (np. na duże kołnierze wg MSS SP44, ASME B16.47).

SPETOGRAF® GUS® 31 J Uszczelki SPETOGRAF® GUS® 31 J, GUS® 31 JZ posiadają nośnik z pierścienia falistego, który podnosi powrót elastyczny uszczelki oraz zdolności 
formujące; wykonania z pierścieniem centrującym pozwalają na optymalizację połączenia kołnierzowego poprzez zmniejszenie szerokości czynnej 
uszczelki; metalowa część centrująca pozwala też wykonać elementy mocujące ułatwiające montaż np. w pionowych położeniach przylg.

SPETOGRAF® GUS® 40 

SPETOGRAF® GUS® 40 PRO

Uszczelki serii SPETOGRAF® GUS® 40 produkowane są z najwyższej jakości płyty grafitowej SIGRAFLEX® Hochdruck wykonanej w postaci wielowarstwowe-
go laminatu z folii metalowej o grubości 0,05 mm oraz folii grafitowej o gęstości 1,1 g/cm3 o czystości nuklearnej i grubości 0,45 mm powiązanych ze sobą 
w specjalnym procesie (bezklejowym), impregnacja powierzchniowa. Uszczelki serii SPETOGRAF® GUS® 40 PRO są wykonane z płyty Sigraflex® Hochdruck 
Pro posiadającej certyfikat TA-Luft. Uszczelki o bardzo wysokiej wytrzymałości, najwyższej ze wszystkich współcześnie stosowanych miękkich materiałów 
uszczelniających; stosowane na przylgi występ-rowek, wpust-wypust, przylgi gładkie i podniesione we wszystkich standardach wymiarowych; typowe także 
pod szkła wodowskazowe wysokociśnieniowe. Uszczelki typu SPETOGRAF® GUS® 40 są wykorzystywane często jako bardzo wąskie, o szerokości < 5 mm.

SPETOGRAF® GUS® 41 Uszczelki SPETOGRAF® GUS® 41 preferowane są na przylgi płaskie i z przylgą podniesioną ze względu na podniesienie szczelności, odporności 
na wydmuchanie, odporności na erozję i tzw. „zatrucie” uszczelki. Uznawana jako uszczelka wysokojakościowa wg powyższych kryteriów. Typ 
SPETOGRAF® GUS® 43 do włazów rewizyjnych, otworów wyczystkowych itp.

SPETOGRAF® GUS® 41 I

SPETOGRAF® GUS® 41 IZ

Uszczelki SPETOGRAF® GUS® 41 I, GUS® 41 IZ, z metalowym pierścieniem centrującym; pozwalają na optymalizację połączenia poprzez zmniej-
szenie szerokości czynnej uszczelki oraz na oszczędność materiału płyty; stalowa część centrująca pozwala też na wykonanie elementów monta-
żowych ułatwiających montaż np. w pionowych położeniach. Typy z nośnikiem metalowym SPETOGRAF® GUS® 41 I, GUS® 41 IZ są stosowane 
w przypadkach bądź bardzo wysokich naprężeń kontaktowych, bądź przy dużych średnicach dla zapewnienia sztywności i odporności na złamanie 
uszczelki; stosowany przy DN>900 oraz w sytuacjach szczególnych, gdzie wymagana jest duża grubość uszczelki.

SPETOGRAF® GUS® 42 Uszczelki SPETOGRAF® GUS® 42 z dodatkowym obrzeżem zewnętrznym podnoszącym sztywność oraz odporność na utlenianie.

T pracy (°C) -200÷+650 450*

P max (bar) 250 40*

Q max (MPa) 270 150*
* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt 

USZCZELNIENIA GRAFITOWE 
SPETOGRAF® SERIA GUS® 30, GUS® 40

Przeznaczenie 
Uszczelki SPETOGRAF® serii GUS® 30 oraz serii GUS® 40 przeznaczone są do przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, energetyki, ciepłownictwa oraz wszelkich instalacji z nośnikami ciepła 
lub gorącymi mediami technologicznymi. Stosowane są w budowie rurociągów, armatury, aparatów i wymienników ciepła; typowe temperatury pracy -200÷+550°C w wykonaniach specjalnych 
do +650°C.

Wykonania specjalne:
- uszczelki pełnopowierzchniowe z otworami na śruby
- obrzeża metalowe wykonane z innych materiałów np.: Hastelloy C-276 lub srebro 
- uszczelki z przegrodami oraz o konturach innych niż okrągłe
- uszczelki w wersji na kołnierze z tworzyw sztucznych

Wymiary standardowe:
DIN2690, DIN 2691, DIN 2692, ISO 7483, EN 12560-1, EN 1514-1, ASME 16.21, inne
Płyty SIGRAFLEX® Universal - 1000x1000 lub 1500x1500 gr. 1,5; 2;3mm
Płyty SIGRAFLEX® C2A - 1000x1000 lub 1500x1500 gr. 1,5; 2,3mm
Płyty SIGRAFLEX® Hochdruck 1000x1000 lub 1500x1500 gr. 1; 1,5; 2;3;4mm

Zamawianie:
- dla uszczelek wg EN 1514-1, DIN 2690, DIN 2691, DIN 2692, ISO 7483 podać 

oznaczenie, grubość, DN, PN,  
dla norm EN i ISO typ (np. IBC, FF, TG lub SR wg EN 1514-1), nr normy,

  przykład: SPETOGRAF® GUS® 31 gr. 2 mm, DN 50 PN 40, IBC, EN 1514-1,

-  dla uszczelek wg EN 12560-1 podać oznaczenie, grubość, DN, CLASS, typ, nr normy,
  przykład: SPETOGRAF® GUS® 31 gr. 2 mm, DN 50 CLASS 150, IBC, EN 12560-1,

-  dla uszczelek wg ASME 16.21 podać oznaczenie, grubość, NPS, CLASS, nr normy,
  przykład: SPETOGRAF® GUS® 31 gr. 2 mm, NPS 2” CLASS 150, ASME 16.21,

-  podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych, ewentualnie szczególne  
wymagania np: „do tlenu”.

W przypadku podania niepełnych danych zostaną dostarczone wykonania 
standartowe uszczelek:
- domyślna norma EN 1514-1 (DN i PN); EN 12560-1 (DN/NPS i CLASS)
- domyślny normatywny typ wymiarowy IBC
- domyślna grubość:  2 mm do DN 400 (NPS 16”) włącznie 
   3 mm od DN 450 (NPS 18”)
- domyślny PN/CLASS:  PN 10-40 do DN 80 włącznie
   PN 16 dla DN 100 i wyższych
   CLASS 150 dla wszystkich NPS

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH
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Oznaczenia Typ Opis

DryFlex®**

DryFlex® LR

DryFlex® NR

Trzecia generacja uszczelki wielokrawędziowej! Potrójny efekt elastyczności: super elastyczny element uszczelniający; elastyczne zawieszenie ele-
mentu uszczelniającego w pierścieniu centrującym; elastyczność wykorzystania: jedna uszczelka „wieloklasowa” na jedną średnicę DN (NPS), nieza-
leżnie od oznaczenia PN (KLASY). Uszczelka DryFlex® została zaprojektowana jako uniwersalna wysokojakościowa uszczelka przemysłowa, wiążąca 
walory uszczelek miękkomateriałowych oraz metalowych, do zastosowań w rurociągach przemysłowych, ale także aparatach i wymiennikach ciepła.  
DryFlex® standardowo wykonana jako uszczelka „wieloklasowa”, DryFlex® LR jako „jednoklasowa”, DryFlex® NR bez pierścienia centrującego, na 
przylgi typu wpust-wypust, występ-rowek.

SPETOMET® MWK® 10

SPETOMET® MWK® 10 Z

Uszczelka SPETOMET® MWK® 10 to tradycyjna postać konstrukcyjna uszczelki wielokrawędziowej o równej wysokości wrębów na całej szerokości; 
uszczelkę stosuje się przede wszystkim do kołnierzy występ-rowek, rzadziej wpust-wypust; zalecana szerokość typu MWK® 10 nie powinna prze-
kraczać 15 mm ze względu na nierównomierność promieniowego rozkładu naprężeń kontaktowych; Uszczelka SPETOMET® MWK® 10 Z z obcym 
pierścieniem centrująacym, ze względów na podniesione wymagania bezpieczeństwa ten typ jest zalecany zamiast tradacynych profili MWK® 20.

SPETOMET® MWK® 15**
SPETOMET® MWK® 15 to uszczelka zalecana na szerokie przylgi (dla szerokości >20 mm); dzięki zmiennej głębokości wrębu na szerokości 
uszczelki pozwala na równomierne rozłożenie nacisków na całej szerokości uszczelki, co zapobiega przeciążeniom na zewnętrznym obwodzie 
uszczelki. Dostępna również SPETOMET® MWK® 15 Z, z obcym pierścieniem centrującym.

SPETOMET® MWK® 18
SPETOMET® MWK® 18 to uszczelka o zastosowaniach pokrywających się z zastosowaniem uszczelki SPETOMET® MWK® 10; wykonane ze zmienną 
głębokością wrębu, co powoduje spiętrzenie naprężeń w  środku szerokości i podnosi  szczelność oraz odporność na wydmuchanie. Dostępna 
również SPETOMET® MWK® 18 Z, z obcym pierścieniem centrującym.

SPETOMET® MWK® 20 Uszczelka SPETOMET® MWK® 20 posiada część uszczelniającą dokładnie taką samą jak uszczelka MWK® 10, lecz dodatkowo posiada integralny 
pierścień centrujący; wykonanie tradycyjne to pierścień o grubości 2 lub 3 mm.

SPETOMET® MWK® 21 Uszczelka SPETOMET® MWK® 21 z pierścieniem centrującym integralnym z podtoczeniem (karbem) powodującym jego odpadnięcie w przypadku wystąpie-
nia drgań związanych z rozszczelnieniem połączenia i gwałtownym rozprężeniem uszczelnianego medium; podnosi to odporność na wydmuchanie.

SPETOMET® MWK® 25** SPETOMET® MWK® 25 to uszczelka o profilu jak SPETOMET® MWK® 15 lecz z pierścieniem centrującym; pierścień posiada karb zrywający pod-
noszący odporność na wydmuchanie.

SPETOMET® MWK® 28 SPETOMET® MWK® 28 to uszczelka o profilu jak SPETOMET® MWK® 18 lecz z pierścieniem centrującym; posiada na pierścieniu karb zrywający, 
co podnosi jej odporność na wydmuchanie.

SPETOMET® MWK® 50 **

SPETOMET® MWK® 50 Z

Uszczelka SPETOMET® MWK® 50 jest wykonana w oryginalnej, opracowanej w SPETECHU postaci konstrukcyjnej, która zapewnia podniesienie 
powrotu elastycznego uszczelki wielokrawędziowej; dobrane odpowiednio  relacje wymiarowe głębokości wrębu oraz grubości pozwalają na uzy-
skanie tzw. efektu sprężystości kształtu rdzenia  metalowego; uszczelka ma podniesione równocześnie zdolności formujące przy zredukowanej 
grubości uszczelki; ta  ostatnia cecha pozwala instalować uszczelki MWK® 50 nawet w płytkie rowki przewidziane dla uszczelek miękkich.

SPETOMET® MWK® 50 B** Uszczelka SPETOMET® MWK® 50 B na okrągłe włazy walczakowe; jest wykonana w oryginalnej postaci opracowanej w firmie SPETECH; uszczelkę 
można przeprowadzić przez okrągły właz walczaka;w tra  dycyjnym układzie krawędzi osiągalna również w postaci MWK® 10B.

SPETOMET® MWK® 60** Uszczelka SPETOMET® MWK® 60 o części uszczelniającej jak SPETOMET® MWK® 50, lecz jest wyposażona w pierścień centrujący z karbem zrywa-
jącym, który podnosi odporność uszczelki na wydmuchanie. Uszczelka posiada certyfikat TA-Luft.

SPETOMET® MWK® 65** Uszczelka SPETOMET® MWK® 65 posiada profil części uszczelniającej jak SPETOMET® MWK® 55 lecz jest wyposażony w pierścień centrujący 
z karbem zrywającym, który podnosi odporność uszczelki na wydmuchanie.

Oznaczenia Typ Opis

SPETOGRAF® GUS® 660

SPETOGRAF® GUS® 660 Z

Uszczelki serii SPETOGRAF® GUS® 600 przeznaczone są do ekstremalnie trudnych zastosowań, w których z jednej strony mogą występować bardzo 
wysokie obciążenia zewnętrzne zarówno statyczne jak i dynamiczne, z drugiej strony powierzchnie przylgowe mogą być w złym stanie technicznym, 
a naciągi śrub limitowane.
Mogą to być przyłącza do pomp, kompresorów, armatury dławiącej itd. rurociągi samokompensujące, przyłącza trójników, dna sitowe stałe, głowice 
pływające, włazy rewizyjne walczaków; stosowanie odpowiednio dobranych nakładek pozwala na uniknięcie regeneracji powierzchni przylgowych 
oraz zapewnia bardzo wysoki powrót elastyczny i kompensację relaksacji śrub; uszczelka jest odporna na obciążenia zewnętrzne, wydmuchanie, 
posiada stały  prognozowalny wymiar poosiowy (istotne przy konstrukcjach maszynowych); posiada bardzo wysoką szczelność.
Główne zastosowania uszczelek SPETOGRAF® GUS® 660 to wielkogabarytowe wymienniki ciepła,aparaty w przemyśle chemicznym zarówno przy 
dnie sitowym stałym jak i głowicy pływającej, rurociągi mediów energetycznych, armatura energetyczna, rafineryjna i petrochemiczna. Uszczelki 
SPETOGRAF® GUS® 660 dobierane są indywidualnie przez konsultantów SPETECHU do konkretnego zastosowania.   

SPETOGRAF® GUS® 666**

SPETOGRAF® GUS® 666 Z**

Uszczelki SPETOGRAF® GUS® 666 oraz GUS® 666 Z posiadają specjalnie dobraną geometrię wrębu zapewniającą strefy podniesionej gęstości; 
są produkowane w typoszeregu na typowe kołnierze do PN420, DN400; są to uszczelki o podniesionej odporności na utlenianie, wydmuchanie 
i o prognozowalnej grubości końcowej.

SPETOGRAF® GUS® 670 I
Uszczelki SPETOGRAF® GUS® 670 I stosowane są przy bardzo wąskich powierzchniach przylgowych zarówno występ-rowek, jak również wpust-
wypust; walory zbliżone do uszczelek SPETOGRAF® GUS® 660. 

GRAFMET® 960

GRAFMET® 962

GRAFMET® 970

GRAFMET® 972

GRAFMET® 960 prasowany jest z ekspandowanego grafitu do gęstości 1,6 g/cm3 o czystości przemysłowej lub nuklearnej (GRAFMET® 960N), sto-
sowany do armatury i aparatów jako tzw. uszczelnienie samodoszczelniające. Szczelina między korpusem a pokrywą, pokrywą a pierścieniem doci-
skowym, pierścieniem dociskowym a korpusem winna być nie większa dla GRAFMET® 960 od 0,7mm; dla większych szczelin oraz w przypadku, gdy 
naprężenia kontaktowe δ>100 N/mm2, zaleca się stosowanie typu GRAFMET® 962. Aktualnie GRAFMET® 960 jest zbrojony zawsze folią ze stali 
nierdzewnej. GRAFMET® 962, także o geometrii trapezowej posiada zbrojenie zewnętrzne w postaci nosków stalowych zapobiegające jego wyciska-
niu przy dużych szczelinach powyżej 0,7 mm i dużych naprężeniach kontaktowych powyżej 100 N/mm2; dodatkowa funkcja nosków stalowych to za-
pobieganie erozji i utlenianiu; dla dużych średnic oraz szerokich szczelin noski stalowe mogą być wykonane na drodze toczenia wówczas oznaczenie   
GRAFMET® 962 M, są one stosowane głównie w aplikacjach aparatowych przy zamknięciu pokryw. Przy prostokątnym przekroju oznaczenie odpo-
wiednio GRAFMET® 970 i GRAFMET® 972 z noskami stalowymi. 

TRANSFLEX®**

Pierścienie GRAFMET® 970 dostępne są w specjalnym pakiecie TRANSFLEX® zawierającym dzielone pierścienie metalowe o zmiennej średnicy 
które umożliwiają kompensowanie nawet dużych, nieprognozowalnych co do wartości  luzów na istniejącej armaturze lub aparatach. Stosowane 
w armaturze wysokoparametrowej dużych przelotów, aparatach i wyminnikach ciepła pod pokrywy samodoszczelniające. Element miękki może być 
dostarczany w formie preformowanego pierścienia grafitowego np: TRANSFLEX® 960/970 lub pakunku plecionego np: TRANSFLEX® 880.

Wykonania specjalne:
- uszczelki pełnopowierzchniowe z otworami na śruby
- uszczelki z przegrodami i o konturach innych niż okrągłe
- wykonanie uszczelnień SPETOGRAF® GUS® 660 z nakładkami w formie uszczelek z obrzeżami  
  np. SPETOGRAF® GUS® 660/32, GUS® 660/42, itd.
- w SPETOGRAF® GUS® 660 i GUS® 666 możliwe wykonania wejścia na detektor np. temperatury
- uszczelki serii GRAFMET® GUS® 900 mogą posiadać inne geometrie przekroju 

Wymiary standardowe:
Uszczelki serii SPETOGRAF® GUS® 666, GUS® 666Z produkowane są wg norm wymiarowych zakładowych odpowiednio 
do kołnierzy wg ISO 7005, ASME 16,5, ASME 16,47 i innych. 
Uszczelki GRAFMET® i TRANSFLEX® wg specyfikacji wymiarowych producentów armatury np: CHEMAR.

** – zgłoszenia patentowe SPETECH Zamawianie:
-  dla uszczelek SPETOGRAF® serii GUS® 600 podać wymiary nominalne  

kołnierza oraz typ przylg,  
przykład: SPETOGRAF® GUS® 660 Z na kołnierz DN 300 PN 100  
wg EN 1092-1, przylga B2.

-  dla pierścieni GRAFMET® oraz pakietu TRANSFLEX® podać wymiary zabudowy lub typ, 
wymiar nominalny oraz producenta armatury.

Przeznaczenie 
instalacje energetyczne, chemiczne, petrochemiczne, rafineryjne; aparaty rafineryjne, petrochemiczne, chemiczne; armatura wysokociśnieniowa i/lub wysokotemperaturowa, media niebezpieczne, 
wysokie obciążenia zewnętrzne, media palne, toksyczne, itd. Uszczelki, które w szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu stały się rozwiązaniem podstawowym w instalacjach procesowych. Ich rosnące 
rozpowszechnianie wynika ze wzrastających wymagań szczelności i niezawodności pracy instalacji. 

Przeznaczenie 
Uszczelnienie serii SPETOGRAF® GUS® 600 i odmiany stosuje się jako uszczelkę o szczególnej odporności na ściskanie, wydmuchanie, odporności na wibracje, przy wysokich zdolnościach formu-
jących; dobierana jest zarówno na typowe połączenia kołnierzowe jak również na połączenia aparatowe o specjalnie dobranych cechach konstrukcyjnych. Rozwiązuje najtrudniejsze problemy 
szczelnościowe w instalacjach przemysłowych. Seria GRAFMET® 900 oraz TRANSFLEX® stosowana jest do wysokociśnieniowych pokryw aparatów i armatury głównie w energetyce. Dla armatury 
o dużym stopniu zużycia zalecane wykonania z zamykającymi uszczelkę elemantami metalowymi.  

Wykonania specjalne:
- o innej niż normatywne wysokości krawędzi i kształcie zarysu
- koncentrycznie zespolone z uszczelką spiralną 
- w koszulce z PTFE lub srebra dla zastosowań chemicznych
- o zróżnicowanej szerokości czynnej (typy z pierścieniem  
centrującym) wg norm EN-1514
- o specjalnych profilach przeciwutlenieniowych na temperatury 
powyżej 500°C
- z zaczepami ułatwiającymi montaż
- z przegrodami różnych typów np. MPL23, MWK10, MPL10, MPL12 
- o konturze innym niż okrągły np. prostokątny
- inne opcje materiałowe do uzgodnienia
Wymiary standardowe:
PN 86/H-74374/10, DIN2697, EN-1514-4, EN-12560-4, EN-1514-6, 
EN-12560-6, ASME B16.5

** – zgłoszenia patentowe SPETECH
Uwaga! W przypadku zamawiania uszczelek 
SPETOMET® MWK® bez nakładek, przed 
indeksem cyfrowym należy dodać cyfrę 0  
np. SPETOMET® MWK® 021.

ANSI DIN PN

316L
321

Alloy C-276

1.4404
1.4541

Alloy C-276

0H17N14M2T
1H18N9T

Alloy C-276

Materiały standardowe rdzenia (inne na zamównienie)

Grafit SIGRAFLEX® C>98% FG-C 550°C

Grafit z inhibitorem utleniania SIGRAFLEX® APX FG-APX 650°C

PTFE Spiekane PTFE 280°C

Ekspandowane PTFE ePTFE 280°C

Srebro Ag>99% AG 650°C

Mika TUI810 750°C

Nakładki

Zamawianie:
- dla uszczelek wg EN 1514-4, EN 1514-6, DIN 2697, podać oznaczenie, materiał, 
grubość całkowitą (rdzenia i nakładek), DN, PN, nr normy, przykład:  
SPETOMET® MWK® 60 316L/Sigraflex® APX gr. 4 mm, DN 50 PN 40, EN 1514-6,
- dla uszczelek wg EN 12560-4, EN 12560-6 podać oznaczenie, grubość, DN, CLASS, 
nr normy, przykład: SPETOMET® MWK® 60 316L/PTFE gr. 4 mm,  
DN 50 CLASS 150, EN 12560-6,
- podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych, ewentualnie 
szczególne wymagania np: „do tlenu”.

W przypadku podania niepełnych danych zostaną dostarczone  
wykonania standartowe uszczelek:
- domyślna norma: EN 1514-6 (DN i PN): EN 12560-6 (DN/NPS i CLASS)
- domyślna grubość: 4 mm (3+2 x 0,5)
- domyślny materiał rdzenia/nakładek: 316L/FG-C

T pracy (°C) -200÷+650 500*

P max (bar) 420 100*

Q max (MPa) 500 200*

T pracy (°C) -200÷+750 500*

P max (bar) 420 100*

Q max (MPa) 600 200*
* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt * – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt 

USZCZELNIENIA WIELOKRAWĘDZIOWE 
SPETOMET® MWK®

USZCZELNIENIA GRAFITOWE SPECJALNE  
SPETOGRAF® SERIA GUS® 600, GRAFMET® 900, 
TRANSFLEX®

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOSPIR® S
SPETOSPIR® S to uszczelka spiralna w wykonaniu podstawowym z taśmy metalowej i napełniacza; wzmocnienie stanowią wyłącznie wzajemnie zgrzane ze sobą zwoje 
wewnętrzne i zewnętrzne taśmy metalowej, nawinięte bez miękkiego napełniacza. Typ S przeznaczony jest do stosowania na kołnierzach wpust-wypust, występ-rowek lub 
do zabudowy w tzw. połączeniu z wielodrogową transmisją obciążenia. 

SPETOSPIR® SW Uszczelka SPETOSPIR® SW wyposażona jest w pierścień wewnętrzny wzmacniający, wykonany z materiału takiego jak część spiralna; poza funkcją wzmacniającą zmniejsza 
przestrzeń martwą połączenia, obniża erozję kołnierzy; typ przeznaczony do zabudowy na przylgach wpust-wypust, nawet na bardzo wysokich ciśnieniach.

SPETOSPIR® SZ

Uszczelka SPETOSPIR® SZ wyposażona jest w zewnętrzny pierścień tzw. centrujący, ułatwiający pozycjonowanie uszczelki przy montażu; pierścień zewnętrzny podnosi także 
w sposób zasadniczy odporność na wydmuchanie uszczelki, służy też do nanoszenia oznaczenia literowo-cyfrowego, jak i barwnego uszczelki; w niektórych konstrukcjach 
wykorzystywany jako ogranicznik przeformowania. Uszczelka przeznaczona do kołnierzy z przylgą płaską lub podniesioną; przy zabudowie na kołnierze powyżej PN 63 
(class 300) oraz uszczelek z napełniaczem z PTFE zaleca się stosowanie typu SWZ. Standardowo pierścień centrujący wykonany jest ze stali węglowej, lakierowanej lub 
galwanizowanej.

SPETOSPIR® SWZ
Uszczelka SPETOSPIR® SWZ wyposażona jest w pierścień zewnętrzny (centrujący) i wewnętrzny – wzmacniający; dzięki „zamknięciu” właściwego elementu uszczelniające-
go pomiędzy dwoma stabilnymi pierścieniami stalowymi uszczelka ma znakomitą wytrzymałość na ściskanie; typ zalecany do zastosowań na kołnierzach z przylgą płaską 
i podniesioną powyżej PN 63 (class 300), do uszczelek z napełniaczem z PTFE także dla niższych PN; dla uszczelnień o dużych wymiarach (powyżej 800 mm) zalecana jako 
typ podstawowy. Standardowo pierścień wewnętrzny wykonany jest z tego materiału z którego nawinięta jest część uszczelniająca.

SPETOSPIR® SnW
Uszczelka SPETOSPIR® SnW z pierścieniem wewnętrznym wykonanym z taśmy o mniejszej szerokości, wynika to z technologiczności wykonania bardzo wąskich pierścieni 
lub wymagań podatności konturu uszczelki przy montażu np. w uszczelkach owalnych montowanych na włazach; rozwiązanie stosowane także dla „egzotycznych” stopów 
wymaganych dla pierścienia centrującego.

SPETOSPIR® SnWZ Uszczelka SPETOSPIR® SnWZ z pierścieniem wewnętrznym wykonanym z taśmy o mniejszej szerokości; wynikać to może z technologiczności wykonywania bardzo wąskich 
pierścieni, optymalizacji szerokości czynnej uszczelek lub z dostępności „egzotycznych” stopów na pierścienie.

SPETOSPIR® SWZD SPETOSPIR® SWZD to uszczelka dwustrefowa stosowana jako wykonanie antyutlenieniowe dla uszczelek pracujących w temperaturze >500°C, wówczas wypełnienie we-
wnętrzne – grafit, a zewnętrzne – mika, albo jako wykonanie ognioodporne uszczelki spiralnej z PTFE, wówczas wypełnienie wewnętrzne – PTFE, a zewnętrzne – grafit.

SPETOSPIR® MWK/SWZ® 50 SPETOSPIR® MWK/SWZ® 50 to uszczelka podwójna; często również w konfiguracji odwrotnej SETOSPIR® MWK® 50/SPETOSPIR SWZ; zapewnia dodatkowe zabezpieczenie 
przed utratą szczelności, szczególnie przy zmiennych obciążeniach.

Oznaczenia Typ Opis

SPETOMET® MPL® 010 Uszczelka SPETOMET® MPL®010 wykonana jest z blachy z miękkiego żelaza, miedzi, aluminium, innych metali lub ich stopów. 

SPETOMET® MPL® 10 Uszczelka SPETOMET® MPL® 10 wykonana jest z nośnika z blachy oraz cienkich nakładek; używana jest jako podstawowy typ na wąskie przylgi lub jako 
przegroda uszczelek wielokrawędziowych i spiralnych. 

SPETOMET® MPL® 11
Uszczelka SPETOMET® MPL® 11 z blachy falowanej; używana jest często przy niskich ciśnieniach i małych naciągach śrub; pofalowanie zwiększa zdolność 
przeformowania i podatność uszczelki; uszczelka bywa powlekana galwanicznie; uszczelkę taką rzadko jednak stosuje się samodzielnie; przeważnie jest 
rdzeniem dla typu SPETOMET® MPL® 12.

SPETOMET® MPL® 12
Uszczelka SPETOMET® MPL® 12 wykonana jest z blachy falowanej pokrytej obustronnie miękkim materiałem uszczelniającym, np. grafitem, ePTFE, filcem 
glinokrzemianowym lub BAS® 300; pofalowanie zwiększa zdolność przeformowania i podatność, natomiast nakładki podnoszą szczelność; stosowana także 
z nakładkami z filcu ceramicznego na pokrywy pieców i rurociągów pyłowych; stosowana do przylg występ-rowek, wpust-wypust; na przylgi płaskie osiągalna 
jako MPL® 12 Z.

SPETOMET® MPL® 121 Uszczelka SPETOMET® MPL® 121 ma podniesione w stosunku do typu MPL® 12 walory szczelnościowe, odporność na wydmuchanie oraz higieniczne; okuwka 
przeważnie ze stali 1.4404; osiąglne także wykonanie MPL® 121 Z, ze zoptymalizowaną szerokością aktywną uszczelnienia.

SPETOMET® MPL® 20
Uszczelka płaska SPETOMET® MPL® 20 w pojedynczej koszulce metalowej z otwarciem jest używana dla wąskich powierzchni przylgowych; wykonana jest 
z arkusza blachy, który zamyka miękkie wypełnienie; takie wykonanie daje zabezpieczenie krawędzi miękkiego materiału uszczelki; większość tego typu 
uszczelek wykonana jest z miedzi i ma szerokość mniejszą niż 6 mm; dla przekrojów  większych zalecana jest uszczelka MPL® 23.

SPETOMET® MPL® 21 Uszczelka SPETOMET® MPL® 21 jest podobna do MPL® 20 jednak osłona metalowa jest ukształtowana “na zakładkę” i tworzy zamknięcie na miękkim 
wypełnieniu, maksymalna szerokość tej uszczelki także 6 mm.

SPETOMET® MPL® 23
Uszczelka SPETOMET® MPL® 23 w dwuczęściowej koszulce metalowej, zamkniętej blachą „na zakładkę”; jest najczęściej używaną uszczelką w koszulce 
metalowej zwłaszcza w budowie aparatów; konstrukcja osłony z dwóch części metalowych pozwala także na wykonywanie dużych rozmiarów tych uszczelek; 
mogą być wykonane w różnych kształtach i rozmiarach; osiągalna także z pierścieniem centrującym MPL® 23 Z.

SPETOMET® MPL® 23 I
Uszczelka SPETOMET® MPL® 23 I posiada środkową przekładkę metalową pełniącą funkcję stabilizatora (zapobiega nadmiernemu, poprzecznemu od-
kształcaniu uszczelki); wprowadzenie tej przekładki wzmacnia uszczelkę, podnosząc wydatnie wytrzymałość na ściskanie; zaleca się, aby uszczelki o grubości 
powyżej 3,2 mm były wyposażone w ten rodzaj wzmocnienia; rozwiązanie właściwe, także dla uszczelek o zadanej końcowej grubości.

SPETOMET® MPL® 24
Uszczelka SPETOMET® MPL® 24 ma podniesione w stosunku do typu MPL® 23 własności wytrzymałościowe; zalecana przy grubościach uszczelek większych 
niż standardowe 3,2mm oraz przy zabudowie na przylgach płaskich lub wpust-wypust; na przylgi płaskie osiągalna również z pierścieniem centrującym 
MPL® 24 Z.

SPETOMET® MPL® 26 Uszczelka SPETOMET ® 26 w koszulce z blachy z zafalowaniami; posiada wyższą zdolność do przeformowania dzięki zmniejszeniu powierzchni kontaktowej 
(pofalowania blachy), zalecana przy szerokościach powyżej 13 mm.

SPETOMET® MPL® 29
Uszczelka SPETOMET® MPL® 29 owinięta falowaną blachą z wypełnieniem z blachy falowanej; lepiej znosi zmiany temperatur, a  największa temperatura 
pracy jest warunkowana wyłącznie własnościami metalu, z którego wykonano uszczelkę; stosowana także w sytuacjach, gdy ze względu na chemoodporność 
nie można stosować miękkiego wypełnienia; wyróżnia się także wysoką wytrzymałością na ściskanie.

grubość początkowa (mm) grubość końcowa (mm)

2,5
3,5 (3,2)

4,5
6,4

1,9 ÷ 2,1
2,5 ÷ 2,7
3,2 ÷ 3,4

4,5

Grubości uszczelnień SPETOSPIR®

Materiały metalowe uszczelek SPETOSPIR®

oznaczenie materiału zalecana max. temp. pracy °C

304

316 L

Alloy C-276 

500

550

750

Mateiały wypełniające uszczelek SPETOSPIR®

oznaczenie materiału zalecana max. temp. pracy °C

Grafit*

PTFE
ePTFE
mika

550
200
250
750

* – w standardzie grafit o czystości przemysłowej C>98% ozn. FG-C
ponadto stosuje się:
„N” – grafit o czystości nuklearnej C>99,85% ozn. FG-N
„ZX” – grafit z inhibitorem korozji ozn. FG-ZX
„APX” – grafit z inhibitorem utleniania zalecany do pary świeżej ozn. FG-APX

**- stal węglowa zabezpieczona antykorozyjne przez cynkowanie,    
  kadmowanie lub lakierowanie

uszczelka SPETOSPIR® SZ
na dwie klasy ciśnieniowe

Wymiary standardowe:
-  na kołnierze ASME/ANSI B 16.5, class 150 do 2500 LBS, NPS 1” do 24” 
   wg normy ASME B 16.20 (API 601)
-  na kołnierze ASME B 16.47 seria A (MSS SP-44), 150 do 900 
   LBS, 26” do 60” wg normy ASME B 16.20 (API 601)
-  na kołnierze ASME B 16.47 seria B (API 605), class 150 do 900 LBS, 
   NPS 26” do 60” wg normy ASME B 16.20 (API 601)
-  na kołnierze DIN wg DIN 2699 lub EN 1514 - 2
-  na kołnierze wg normy ISO 7005
-  norma zakładowa SPETECH ZN-SWZ
-  inne  normy narodowe

Wykonania specjalne:
- uszczelki o konturze innym niż kołowy, np. eliptyczne, owalne
- uszczelki z przegrodami np. MPL® 23, MPL® 10, GUS® 32
- uszczelki z zaczepami montażowymi 
- uszczelki do zastosowań  parowych, w których pierścien wewnętrzny  
  wykonany jest ze stali  austenitycznej, natomiast spirala za stopu hastelloy
- uszczelki zastepujące uszczelki typu RTJ- tzw. SZ-RJ
- uszczelki w wykonaniu ognioodpornym z materiałem uszczelniającym z PTFE
- uszczelki o grubości >4,5 mm z podwójnym  falowaniem taśmy
- specjalne wykonania: z pierścieniem centrującym na dwie klasy ciśnienia   
(patrz rys.)

Zamawianie:
-   dla uszczelek wg EN 1514-2, DIN 2699, ISO 7483, podać oznaczenie, materiał, DN, PN,  

nr normy,  
przykład: SPETOSPIR® SWZ 316L/316L/PTFE/316L, DN 50 PN 40, EN 1514-2,

-   dla uszczelek wg EN 12560-2, podać oznaczenie, materiał, DN, CLASS, nr normy,
  przykład: SPETOSPIR® SWZ  316L/316L/PTFE/CRS, DN 50 CLASS 150, EN 12560-2

-   dla uszczelek wg ASME B 16.20 podać oznaczenie, materiał, NPS, CLASS, nr normy
  przykład: SPETOSPIR® SZ, 304/PTFE/CRS, NPS 2” CLASS 150, ASME 16.20,

-   podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych, ewentualnie szczególne  
wymagania np:„do tlenu”.

W przypadku podania niepełnych danych zostaną dostarczone  
wykonania standartowe uszczelek:
- domyślna norma: ZN-SWZ (DN i PN); EN 12560-2/ASME B 16.20 (DN/NPS i CLASS)
- domyślny typ: SPETOSPIR® SWZ
- domyślna grubość:  SPETOSPIR® SWZ i SZ: 4,5/3 mm 
   SPETOSPIR® SW 3,2/2 mm do DN 600 (NPS 24”) włącznie
          4,5/3 mm od DN 700 (NPS 26”) 

 SPETOSPIR® S:   3,2 mm do DN 600 (NPS 24”) włącznie
          4,5 mm od DN 700 (NPS 26”)
- domyślny materiał:  SPETOSPIR® SWZ: 316L/316L/FG-C/CRS** 
   SPETOSPIR® SZ:  316L/FG-C/CRS
   SPETOSPIR® SW:  316L/316L/FG-C
   SPETOSPIR® S:  316L/FG-C
 
 

SP

ETECH DN40 PN10-40SPETECH DN40 PN6

Uszczelka z przegrodą spawanąUszczelka z przegrodą integralną

Wykonania specjalne:
- uszczelki w koszulce metalowej z dodatkową warstwą kontaktową z PTFE lub grafitu
- uszczelki  z przegrodami wykonanymi z materiałów  miękkich (np. GUS® 32, GUS® 42)
- uszczelka MPL® 12 T z wewnętrznym  obrzeżem wykonanym z PTFE  na kołnierze emaliowane
- uszczelki w innych opcjach materiałowych

Wymiary standardowe:
- DIN 7603
- ASTM 16.47
- ASTM 16.5
- EN 1514 - 7
- EN 12560 -7

Zamawianie:
-  dla uszczelek wg EN 1514-7, podać oznaczenie, grubość, materiał, DN, PN, nr normy,
  przykład: SPETOMET® MPL 23 Z, gr. 3 mm, 316L/PTFE, DN 150 PN 40, EN 1514-7,

-  dla uszczelek wg EN 12560-7, podać oznaczenie, grubość, materiał, DN, CLASS, nr normy,
  przykład: SPETOMET® MPL 23 Z, gr. 3 mm, 316L/grafit, DN 50 CLASS 150, EN 12560-7,

-  podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych.

T pracy (°C) -200÷+750 450*

P max (bar) 420 100*

Q max (MPa) 300 200*

T pracy (°C) -200÷+750 500*

P max (bar) 200 40*

Q max (MPa) 300 120*

Przeznaczenie 
Uszczelki stosowane szeroko w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i rafineryjnym, stosowane także do gazownictwa oraz w przemyśle farmaceutycznym (odmiany MPL® 12); stosowane za-
równo do połączeń armatury przemysłowej, aparatów, a także rurociągów; uszczelka posiada zdolność kompensacjii błędów kształtu, uszczelki w koszulce metalowej (typy MPL® 20÷MPL® 29) są 
tradycyjnymi uszczelkami rafineryjnymi; wykonana z żelaza armco, stali 304 i 316L, mosiądzu, miedzi; jako napełniacz używa się grafit, filc glinkokrzemianowy, inne materiały bezazbestowe. 

Przeznaczenie 
uszczelki tradycyjnie rozpowszechnione w przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym, chemicznym, często stosowane w energetyce, gazownictwie, budowie armatury; uszczelki o wysokiej odporno-
ści na wydmuchanie, odporności termicznej, ognioodporności; ekonomiczna alternatywna w stosunku do innych wysokojakościowych uszczelek. SPETECH wytwarza uszczelki w najwyższej jakości 
pozwalające na stosowanie niskich nacisków powierzchniowych (patrz tabela str. 20) oraz ekonomiczną alternatywę (SPETOSPIR® standard) dla dużych serii.

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt * – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt 

USZCZELNIENIA METALOPLASTYCZNE 
SPETOMET® MPL®

USZCZELNIENIA SPIRALNE  
SPETOSPIR® S, SW, SZ, SWZ i odmiany

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH
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Oznaczenia Typ Opis

SPETORING® RTJ-R
(oktagonalne)

Uszczelnienie typu SPETORING® RTJ-R (oktagonalne) upowszechniły się głównie w przemyśle naftowym i gazowym; są wykonane ze stali (specjal-
ne stopy do uzgodnienia) i zabudowane w specjalnie przygotowanym gnieździe; aktualnie stosuje się wyłącznie gniazda o zarysie trapezowym do 
których są przystosowane RTJ-R o przekroju oktagonalnym; uszczelka typu RTJ-R są absolutnie odporne na wydmuchanie, posiadają podwójną li-
nię uszczelniania, zapewniają zatem ogromną niezawodność działania na bardzo niebezpiecznych instalacjach; w wykonaniu specjalnym osiągalne 
jako zaślepka, z pierścieniem centrującym, z pokryciem galwanicznym; wykonywane niemal wyłącznie w wymiarach standardowych do NPS 36.

SPETORING® RTJ-OR
(owalne)

Uszczelka typu SPETORING® RTJ-OR (owalna) jest wykonana ze stali lub stopów specjalnych, pokrywa ten sam typoszereg wymiarowy co uszczelka 
oktagonalna; może być stosowana także do bardzo starych, półokrągłych gniazd w kołnierzach; uszczelka nie podlega wydmuchaniu, posiada po-
dwójną linię uszczelnienia; dzięki stykowi powierzchni zaokrąglonej ze ścianką gniazda powstaje spiętrzenie naprężeń sprzyjające doszczelnieniu 
na nieco zużytych kołnierzach; stosowane w instalacjach mediów niebezpiecznych; w wykonaniu specjalnym osiągalne jako zaślepka z pierścieniem 
centrującym lub pokryciem galwanicznym; wykonywana niemal wyłącznie w wymiarach standardowych do NPS 36.

SPETORING® RTJ-RX
Uszczelka typu SPETORING®  RTJ-RX jest modyfikacją uszczelki typu RTJ-R w kierunku wzmocnienia aktywnego oddziaływania ciśnienia wewnętrz-
nego do zwiększenia nacisków kontaktowych; uszczelki RTJ-RX mogą być wykonane w różnych opcjach materiałowych; w wykonaniu specjalnym 
z pokryciem galwanicznym.

SPETORING® RTJ-BX
Uszczelki SPETORING® RTJ-BX są przeznaczone do najwyższych klas ciśnieniowych do 20 000 psi; jest to uszczelka wymagająca specjalnych gniazd; 
posiada dwie linie uszczelniania; jest odporna na wydmuchanie, otwór w kierunku osiowym ma za zadanie wyrównanie ciśnień w sytuacji, gdy 
wewnętrzna linia uszczelniania straciła szczelność; uszczelnienie wykonywane wyłącznie w wymiarach standardowych do NPS 30.

SPETORING® R-S
Uszczelki SPETORING® R-S to uszczelki tzw. soczewkowe wykonane ze stali (inne opcje materiałowe do uzgodnienia); dzięki sferycznej powierzchni 
styku ze stożkowym gniazdem występuje efekt  lokalnego spiętrzenia  nacisków sprzyjający pełnemu uszczelnieniu; uszczelki są absolutnie odporne 
na wydmuchanie, w odróżnieniu  od uszczelnień typu RTJ posiadają jedną linię uszczelniania; stosowane są do kołnierzy do PN 420 i do DN 400; 
w specjalnych  wykonaniach także z  pierścieniem centrującym i pokryciem galwanicznym. 

SPETORING® R-B

SPETORING® R-BZ

Uszczelka SPETORING® R-B i R-BZ tzw. balista wykonana jest ze stali lub innego stopu; w odróżnieniu od uszczelek typu RTJ i R-S instalowana jest 
na przylgach typowych przygotowanych jak pod uszczelnienia wielokrawędziowe; dzięki stykowi wypukłej powierzchni uszczelki z płaską przylgą 
występuje spiętrzenie naprężeń sprzyjające doszczelnianiu; dzięki swej geometrii uszczelka nie niszczy przylgi, zapewniając bardzo wysokie walory 
wytrzymałościowe, przeciwydmuchaniowe, ognioodporność, chemoodporność; w wykonaniach specjalnych z  pokryciem galwanicznym lub nakład-
kami (srebro, aluminium), wykonywane według standardów wymiarowych na uszczelki wielokrawędziowe oraz wg rysunku; uszczelki baliste R-B, 
R-BZ mogą zastępować uszczelki wielokrawędziowe w pełnym zakresie ich stosowania. 

SPETORING® R-M 1
Uszczelka membranowa SPETOMET® R-M1 o standardowej konstrukcji przeznaczona jest do połączeń do DN 400. Zapewnia najwyższą szczelność 
i niezawodność.

SPETORING® R-M 2 Uszczelka membranowa SPETOMET® R-M2 o standardowej konstrukcji przeznaczona jest do połączeń powyżej DN 400. Zapewnia najwyższą 
szczelność i niezawodność.

SPETORING® R-M 3 Uszczelka membranowa SPETOMET® R-M3 o konstrukcji umożliwiającej kompensację przemieszczeń mniej sztywnych połączeń lub/i gdy występują 
znaczne skoki ciśnienia. Zalecana do konstrukcji aparatowych. Zapewnia najwyższą szczelność i niezawodność.

SPETORING® R-M 4
Uszczelka membranowa SPETOMET® R-M4 o specjalnej konstrukcji o znacznie podniesionej zdolności kompensacji przemieszczeń poosiowych; 
przeznaczona jest do połączeń o dużych i bardzo dużych średnicach. Dobór cech konstrukcyjnych dokonuje się zwykle indywidualnie. Zapewnia 
najwyższą szczelność i niezawodność.

Wymiary standardowe:
API 6A, ASME/ANSI B16.5,
ASME B16.47 (seria A),
EN 12560-5, ASME 16.20,
PN-86H-74374/09, DIN 2696
DIN 2696, ZN 2696

Materiał Dopuszczalna twardość
Brinell Rockwell „B”

Żelazo miękkie (soft iron) 90 56
Stal niskowęglowa 120 68

Stal: 4-6% chrom; 0,5% molibden 130 72
Stal 410 170 86
Stal 316 160 83
Stal 347 160 83

Materiały stosowane na uszczelnienia SPETORING®Zamawianie:
- dla uszczelek SPETORING® RTJ oraz R-S podać oznaczenie, rozmiar, materiał, nr normy,
 przykład: SPETORING® RTJ-R, R-57, 316L, ASME B.16.20,

- dla uszczelek SPETORING® R-B podać wymiary nominalne kołnierza oraz typ przylg,

- dla uszczelek SPETORING® R-M podać wymiary nominalne kołnierza oraz typ przylg.

Oznaczenia Typ Opis

SPETOACTIV® R-O

Uszczelka SPETOACTIV® R-O (tzw. o-ring metalowy) używana jest w połączeniach o wysokiej sztywności i wysokich wymaganiach szczelnościowych; 
uszczelnienie może być dostarczane w wymiarze do 5000 mm; jest przyjazne przy montażu; dodatkowo można nanieść pokrycie z PTFE, srebra, 
ołowiu, które ułatwia formowanie na przyldze; wykonywany w wersji bez ciśnienia wewnętrznego oraz z ciśnieniem wewnętrznym dla podniesienia 
nacisków kontaktowych, wykonywany w wielu wersjach materiałowych i wymiarowych; może pracować (przy poprawnie dobranych wymiarach 
gniazd) zarówno przy ciśnieniu wewnętrznym jak i zewnętrznym; SPETOACTIV® R-O może pracować także w zamku trójkątnym i uszczelniać 
równocześnie trzy płaszczyzny.

SPETOACTIV® R-C
Uszczelka SPETOACTIV® R-C (tzw. C-ring metalowy) jest jednym z najpopularniejszych typów metalowej uszczelki aktywnej wykonywanej w śred-
nicach do 3000 mm; jest używana także do przylg z błędem płaskości; wykonana w wielu odmianach materiałowych, wymiarowych oraz z różnymi 
powłokami; uszczelnienie (w zależności od materiału) może pracować do 870°C i 170 MPa; posiada stosunkowo wysoki powrót elastyczny; w za-
leżności od kierunku obciążenia należy dobrać właściwą postać konstrukcyjną, gdyż C-ringi mają działanie kierunkowe.

SPETOACTIV® R-CS Uszczelka SPETOACTIV® R-CS (tzw. C-ring metalowy ze sprężyną) posiada wewnętrzną sprężynę podnoszącą naciski wstępne a przez to szczelność 
i możliwość pracy zarówno przy niskich jak i bardzo wysokich ciśnieniach; charakteryzuje się trwałym, wysokim powrotem elastycznym

SPETOACTIV® R-U

SPETOACTIV® R-UM

Uszczelka SPETOACTIV® R-U (tzw. U-ring metalowy) jest uszczelnieniem o zdolności pracy przy niskich naprężeniach wstępnych, posiadająca duży 
powrót elastyczny, zdolność kompensacji błędów kształtu przylg, a więc mogąca pracować w połączeniach o niskiej sztywności; wykonana w wielu 
wersjach materiałowych do średnicy 1200 mm, generalnie dostarczana bez pokrycia; zdolna do pracy w zależności od wersji materiałowej do 870°C 
i 80MPa; podobnie jak R-C i R-E uszczelki R-U mają działanie kierunkowe, co trzeba uwzględnić przy doborze postaci konstrukcyjnej.

SPETOACTIV® P-20

Uszczelka SPETOACTIV® P-20 jest uszczelnieniem wykonanym z PTFE (lub modyfikowanego PTFE) ze specjalną sprężyną stosowaną zarówno 
w aplikacjach statycznych jak również quasistatycznych; używana do temperatur w zależności od wersji materiałowej od -250 do +270°C i ciśnień 
55 MPa; uszczelka dzięki wewnętrznej sprężynie zachowuje powrót elastyczny, w związku z czym jest niewrażliwa na zmienne cykle obciążeń 
temperaturowych i ciśnieniowych; w wykonaniu specjalnym w miejsce sprężyny metalowej można zainstalować O-ring silikonowy zmniejszający 
przestrzeń martwą uszczelnienia; jest to uszczelnienie kierunkowe, którego postać należy dobrać do kierunku działania ciśnienia. 

SPETOACTIV® P-24
Uszczelka SPETOACTIV® P-24 jest zbliżona postacią konstrukcyjną do SPETOACTIV® P-20 lecz przeznaczona jest do wyższych ciśnień, stąd zmo-
dyfikowany zarys części zewnętrznej; może być wykonana w wielu wersjach modyfikowanego PTFE, stąd wynikający zakres temperatur pracy od 
-250°C do 270°C, ciśnienie maksymalne – 140MPa.

SPETOACTIV® P-28
Uszczelka SPETOACTIV® P-28 stosowana jest w technologiach kriogenicznych do ciśnienia 35 MPa; jest to uszczelnienie ściśle spoczynkowe o du-
żym powrocie elastycznym; sprężyna dobrana jest w taki sposób aby mogła kompensować skurcz termiczny materiału polimerowego; może być 
dostarczany w wielu opcjach materiałowych; dotarczany w wymiarze do 1200 mm; przy doborze postaci konstrukcyjnej należy uwzględnić kierunek 
działającego ciśnienia.

Wymiary standardowe:
- na kołnierze zgodnie z AS 1895
- wg standardów wojsk USA MS 9141, MS 9142÷9205, 
 MS 9371÷MS9376

materiał osiągalne typy max. temperatury °C

304
316
321
347

Alloy 718
Alloy C-276
Waspaloy

R-0
R-0
R-0
R-0

R-C, R-E, R-0, R-U
R-C

R-C, R-E, R-U

430
430
430
430
650
760
870

Materiały SPETOACTIV® R

materiał matrycy/napełniacza minimalna temperatura °C max. temperatury °C

PTFE
PTFE/grafit

PTFE/włókno
szklane MoS2

PTFE/60% brąz
PTFE/węgiel

-250
-150

-150
-150
-150

200
230

260
290
270

Materiały SPETOACTIV® P

Zamawianie:
-  podać wymiary zabudowy oraz warunki pracy uszczelnienia. Oznaczenie, materiał  

i wymiary są dobierane indywidualnie.

T pracy (°C) -200÷+750 550*

P max (bar) 1500 350*

Q max (MPa) 650 400*

T pracy (°C) -200÷+870 550*

P max (bar) 1700 350*

Q max (MPa) nie zdefiniowano

Przeznaczenie 
uszczelnienia metalowe SPETOACTIV® są stosowane w ekstremalnie trudnych warunkach pracy przy ograniczonej przestrzeni zabudowy (wynikających z ograniczenia dla masy lub wymiarów połączenia) lub przy najwyższych 
wymaganiach niezawodności; są to konstrukcje lotniczych silników odrzutowych, silników rakietowych, energetyka jądrowa, przemysł wiertniczy; uszczelnienia SPETOACTIV® na bazie PTFE z dodatkowym metalowym elementem 
sprężystym wykorzystywane są w miejsce o-ringów elastomerowych w uszczelnieniach tłoczysk, w pompach nurowych, armaturze, w uszczelnieniach mechanicznych a także w uszczelnieniach spoczynkowych, gdzie ze względu na tem-
peraturę, środowisko chemiczne, wielkość lub prędkość wzajemnych przemieszczeń wymagane są rozwiązania o wyższej niezawodności; uszczelnienia aktywne z PTFE pojawiają się także w aplikacjach spoczynkowych, gdyż stawiają 
niższe wymagania w stosunku do powierzchni przylgowych niż ich metalowe odpowiedniki. Wszystkie uszczelnienia SPETOACTIV® wymagają zabudowy w specjalnie przygotowanym gnieździe lub zastosowania adaptora.

Przeznaczenie 
uszczelnienia SPETORING® przeznaczone są do zastosowań przy ekstremalnie wysokich obciążeniach ciśnieniem i temperaturą w instalacjach rafineryjnych, energetycznych, petrochemicznych, 
wiertnictwie, stosowane przy budowie rurociągów, armatury, a także aparatów; uszczelki typu RTJ-R, RTJ-OR,  RTJ-RX, RS wymagają zabudowy w specjalnie przystosowanych gniazdach; uszczelki 
typu SPETORING® RTJ stosuje się do 20 000 psi, uszczelki typu R-B, R-BZ stosuje się na przylgi tradycyjne, do 420 bar. Uszczelki typu membranowego SPETORING® R-M do kołnierzy z przylgami 
przygotowanymi pod uszczelki płaskie.

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt * – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt 

AKTYWNE USZCZELNIENIA METALOWE I PTFE
SPETOACTIV® R, P

USZCZELNIENIA METALOWE I MEMBRANOWE
SPETORING® RTJ, R, R-M

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH
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Oznaczenia Typ Opis

Gore™ seria 300
Gore™ seria 300 to specjalnie przystosowana rodzina taśm z ePTFE do zastosowań w dużych kołnierzach stalowych; w odróżnieniu od uszczelek 
wycinanych z płyty uszczelka przygotowywana jest  na miejscu montażu, redukuje koszty odpadów materiałowych; łatwo formowalna, o dużej 
ściśliwości, materiał taśm Gore™ seria 300 jest ekspandowany wielokierunkowo co zwiększa jego odporność na pełzanie, grubość 2, 3, 6 mm przy 
szerokościach 10, 15, 20, 25, 30 mm, uszczelki wyposażone są w powierzchnię samoprzylepną.

Gore™ seria 500
Gore™ seria 500 to najwyższej jakości rodzina taśm z ePTFE do zastosowań w dużych kołnierzach stalowych; materiał taśm Gore™ seria 500 
stanowi znaczące ulepszenie w porównaniu do taśm ekspandowanych wielokierunkowo Gore™ serii 300, szczególnie w zakresie odporności na 
pełzanie w podwyższonych temperaturach; grubość 2, 3, 6 mm przy szerokościach 10, 15, 20, 25, 30 mm, uszczelki wyposażone są w powierzchnię 
samoprzylepną.

Gore™ seria 600
Gore™ seria 600 to taśmy specjalnie przystosowane do zastosowań w instalacjach z emaliowanymi rurociągami i aparatami; zastępują w tych 
instalacjach tradycyjne uszczelki w koszulce z PTFE, są łatwo formowalne; zapewniają wypełnienie dużych nierówności związanych z emaliowanymi 
pokryciami kołnierzy; nie podlegają starzeniu, zapewniają bardzo wysoką szczelność, typowa grubość to 6 lub 9 mm przy szerokościach 25, 30, 40, 
50, 65 mm; uszczelki wyposażone są w powierzchnię samoprzylepną.

Gore™ seria 800
Gore™ seria 800 to uszczelki łączące wszelkie zalety ekspandowanego PTFE z wysoką odpornością na prznikanie medium (dyfuzję); przeznaczone 
do kołnierzy armatury wykonej z materiału delikatnego, gdzie uzyskac można niewielkie naprężenia montażowe. Zapewniają trwałą szczelność 
nawet w zmiennych warunkach pracy połączenia kołnierzowego.

SPETOFLON® TEX FGR
SPETOFLON®TEX FGR to materiał i uszczelka wykonane z wielokierunkowo ekspandowanego PTFE w niezależnie opracowanym procesie;  
materiał łatwo formowalny, łatwo obrabialny najprostszymi narzędziami, może być wykorzystywany jako uniwersalny materiał uszczelniający; 
alternatywnie dostępna także płyta Gore™ GR. Uszczelki posiadają certyfikat TA-Luft.

SPETOFLON® TEX FGR-R
SPETOFLON®TEX FGR R to płyta lub uszczelka wykonana z wielokierunkowo ekspandowanego PTFE; w celu podniesienia własności montażowych 
płyta ma podniesioną sztywność oraz gęstość, co ma znaczenie przy montażu uszczelek w pionowych ustawieniach kołnierzy zwłaszcza przy średnich 
i dużych średnicach; alternatywnie dostępna także płyta Gore™ GR-R.

SPETOFLON® TEX FGR-H
SPETOFLON®TEX FGR-H wykonana jest na rdzeniu ze spiekanego PTFE, dwustronnie z nakładkami ze SPETOFLON® FGR; konstrukcja taka 
minimalizuje powierzchnię aktywną uszczelki, dzięki czemu może być ona montowana przy niskich naciskach montażowych np. na kołnierzach z 
kompozytów włókienno-epoksydowych; dzięki rdzeniowi z PTFE nie wprowadzamy do kontaktu z medium żadnego innego materiału; uszczelka 
jest ponadto bardzo ekonomiczna oraz pozwala na uszczelnienie dużych nierówności przylg.

SPETOFLON® TEX FGR-F
SPETOFLON® TEX FGR-F to uszczelka wykonana poprzez wstępne przeformowanie uszczelki SPETOFLON® TEX FGR i tym samym z jednej strony 
zmniejszenie powierzchni aktywnej, z drugiej wstępne zagęszczenie stref przeciwdyfuzyjnych, wykonanie takie przeznaczone jest na kołnierze 
o niskiej sztywności np. z kompozytów włóknisto-epoksydowych lub podobnych; uszczelka zachowuje szczelność przy zmiennych obciążeniach; 
posiada dodatkową łatwość formowania na kołnierzach z błędami kształtu (opcjonalnie dostępny także Gore™ Seria 800).

SPETOFLON® TEX FGR-J
SPETOFLON®TEX FGR-J to uszczelka wykonana poprzez obłożenie pierścienia falistego ze stali 316L (inne wg uzgodnienia) dwoma nakładkami  
z płyty SPETOFLON® FGR (opcjonalnie z płyty Gore™ GR); dzięki wprowadzonemu pierścieniowi falistemu uszczelka ma podniesiony powrót ela-
styczny, wytrzymałość na ściskanie, odporność na relaksację oraz odporność na wydmuchanie; jest to uszczelka szczególnie zalecana do mediów nie-
bezpiecznych (toksycznych, wybuchowych itp.); należy zwrócić uwagę na dobór materiału pierścienia kompatybilnego z uszczelnianym medium.

Oznaczenia Typ Opis

SPETOFLON® FL 160
SPETOFLON® FL 160 - materiał z PTFE napełniany włóknem szklanym, bardzo ekonomiczny; przeznaczony na media przemysłowe z wyłączeniem 
elementarnego fluoru, stężonych wodorotlenków sodu i potasu, wodorotlenku amonu, cyjanowodoru, krzemianu sodu, kwasu chromowego, kwasu 
fluorowodorowego, fluorowanego kwasu krzemowego oraz w przypadku bardzo wysokich wymagań szczelnościowych. 

SPETOFLON® FL 200

SPETOFLON® FL 200 jest wysokojakościowym materiałem o średniej ściśliwości  oraz o dobrych własnościach wytrzymałościowych i szczelnościo-
wych; przeznaczony zarówno do aparatów jak i rurociągów; SPETOFLON® FL 200 jest stosowany szczególnie w instalacjach z gorącym wodorotlen-
kiem sodu lub wodorotlenkiem potasu, roztworach do galwanizacji chromu, chłodziwa itd. Specjalnie dobrany napełniacz tworzący wysokojedno-
rodny materiał z PTFE, nadaje uszczelkom ich szczególne cechy mechaniczne i chemiczne, materiał nie twardnieje w kontakcie z mediami; ponadto 
jest łatwo obrabialny oraz łatwo formowalny.

SPETOFLON® FL 300
Najwyższej jakości napełniany materiał na bazie PTFE ze specjalnym nieorganicznym napełniaczem. Najwyższa dostępna, przy aktualnym stanie 
techniki, odporność na pełzanie, wysokie dopuszczalne naciski ściskające, szczelność (TA-Luft), odporność na penetrację nawet przez najbardziej 
penetrujące media jak monomery; SPETOFLON® FL 300 wyróżnia się szerszym zakresem odporności chemicznej w porównaniu do materiałów na 
bazie PTFE wypełnionego włóknem szklanym. Zalecany do oleum.

SPETOFLON® FL 160 J
SPETOFLON® FL 200 J
SPETOFLON® FL 300 J

Uszczelka SPETOFLON® FL wykonana na metalowym nośniku falistym jest wykorzystywana w celu podniesienia powrotu elastycznego i zdolności 
formowania (zwłaszcza błędu kształtu i położenia) przy dużych średnicach połączeń kołnierzowych; w tym wypadku materiał pierścienia falistego 
musi być dobrany z uwzględnieniem odporności chemicznej na uszczelniane medium.

SPETOFLON® FL - TF
SPETOFLON® FL - TF – uszczelka wykonana jest z czystego, spiekanego PTFE o gęstości 2,10 g/cm3; materiał całkowicie obojętny fizjologicznie 
i chemicznie (z wyjątkiem elementarnego fluoru i par metali alkalicznych); ze względu na pełzanie uszczelki winna być montowana przy niskich 
< 40 N/mm2 naprężeniach kontaktowych i temperaturach pracy poniżej 100°C, na kołnierze z przylgą występ-rowek.

Wykonania specjalne:
- uszczelki wykonane na nośnikach metalowych falowanych  z pomocami montażowymi jak   
haki, klamry itp.
- uszczelki pełnopowierzchniowe z otworami na śruby
- uszczelki o konturach innych niż kołowe
- uszczelki z dodatkową ścieżką uszczelniającą z ePTFE
- uszczelki kształtowe z PTFE o różnych przekrojach np. do szklanych rurociągów laboratoryjnych  itd.

Wymiary standardowe:
Uszczelki gotowe dostarczane są wg standardów:
- PN 86/H-74374/02÷04
- DIN 2690÷2692
- ASME B16.5, B16.21, B16.47
- ISO 7483
- EN 1514-1
- EN 12560-1

Zamawianie:
- dla uszczelek wg EN 1514-1, DIN 2690, DIN 2691, DIN 2692, ISO 7483 podać oznaczenie, grubość,  
 DN, PN, dla norm EN i ISO typ (np. IBC, FF, TG lub SR wg EN 1514-1), nr normy;  
 przykład: SPETOFLON® FL 300 gr. 2 mm, DN 50 PN 40, IBC, EN 1514-1,

- dla uszczelek wg EN 12560-1 podać oznaczenie, grubość, DN, CLASS, typ, nr normy,  
 przykład: SPETOFLON® FL 300 gr. 2 mm, DN 50 CLASS 150 IBC, EN 12560-1,

- dla uszczelek wg ASME 16.21 podać oznaczenie, grubość, NPS, CLASS, nr normy,  
 przykład: SPETOFLON® FL 300 gr. 2 mm, NPS 2” CLASS 150, ASME 16.21,

- podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych, ewentualnie szczególne wymagania  
 np:„do tlenu”.

W przypadku podania niepełnych danych zostaną dostarczone wykonania 
standartowe uszczelek:
-  domyślna norma EN 1514-1 (DN i PN); EN 12560-1 (DN/NPS i CLASS)
- domyślny normatywny typ wymiarowy IBC
- domyślna grubość:  2 mm do DN 400 (NPS 16”) włącznie
   3 mm od DN 450 (NPS 18”)
- domyślny PN/CLASS:  PN 10-40 do DN 80 włącznie
   PN 16 dla DN 100 i wyższych
   CLASS 150 dla wszystkich NPS
  
 

Wykonania specjalne:
- uszczelki o konturach innych niż kołowe, z przegrodami itp.,
- uszczelki pełnopowierzchniowe z otworami na śruby
- uszczelki na nośnikach innych niż pierścień falisty
- uszczelki z obrzeżami wewnętrznymi lub zewnętrznymi metalowymi lub wykonanymi ze   
 spiekanego PTFE
- płyty SPETOFLON® TEX FGR o wymiarach innych niż wymienione w standardzie 
- uszczelki typu SPETOFLON® TEX FGR-H wykonane z nakładkami    
 ze SPETOFLON®  TEX DE

Wymiary standardowe:
Uszczelki gotowe dostarczane są wg standardów:
- PN 86/H-74374/02÷04
- DIN 2690÷2692
- ASME B16.5, B16.21, B16.47
- ISO 7483, EN 1514-1, EN 12560-1
- Taśmy Gore™  300, 600: szpule 10, 15 lub 25 m

Zamawianie:
- dla uszczelek wg EN 1514-1, DIN 2690, DIN 2691, DIN 2692, ISO 7483 podać 
oznaczenie, grubość, DN, PN, dla norm EN i ISO typ (np. IBC, FF, TG lub SR 
wg EN 1514-1), nr normy; przykład: GORE™ GR gr. 2 mm, DN 50 PN 40, 
IBC, EN 1514-1,
- dla uszczelek wg EN 12560-1 podać oznaczenie, grubość, DN, CLASS, typ, nr 
normy, przykład: GORE™ GR gr. 2 mm, DN 50 CLASS 150, IBC, EN 12560-1,
- dla uszczelek wg ASME 16.21 podać oznaczenie, grubość, NPS, CLASS, nr 
normy, przykład: GORE™ GR gr. 2 mm, NPS 2” CLASS 150, ASME 16.21,
- podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych, ewentualnie 
szczególne wymagania np:„do tlenu”.

W przypadku podania niepełnych danych zostaną dostarczone wykonania 
standartowe uszczelek:
- domyślna norma EN 1514-1 (DN i PN); EN 12560-1 (DN/NPS i CLASS)
- domyślny normatywny typ wymiarowy IBC
- domyślna grubość:  2 mm do DN 400 (NPS 16”) włącznie 
   3 mm od DN 450 (NPS 18”)
- domyślny PN/CLASS:  PN 10-40 do DN 80 włącznie
   PN 16 dla DN 100 i wyższych
   CLASS 150 dla wszystkich NPS
  
 

T pracy (°C) -200÷+260 120*

P max (bar) 100 40*

Q max (MPa) 650 400*

T pracy (°C) -200÷+260 120*

P max (bar) 100 40*

Q max (MPa) 150 100*

Przeznaczenie 
przemysł chemiczny, papierniczy, petrochemiczny, farmaceutyczny, spożywczy w tym spirytusowy, energetyka cieplna, ciepłownictwo, budowa maszyn, budowa aparatów, zaopatrzenie w wodę, 
stacje przygotowania wody, gazy techniczne w tym tlen; uszczelki wykorzystywane są w budowie armatury, maszyn, w wymiennikach ciepła zarówno energetycznych, jak również instalacjach 
chemicznych, rurociągach zwłaszcza wykonanych z tworzyw sztucznych, gumowanych, szklanych itd., w reaktorach, kolumnach destylacyjnych i odpędzających, w zbiornikach transportowych i ma-
gazynowych itd. Wszędzie tam, gdzie wymagane są niskie naciski formujące, wysoka szczelność, wysoka wytrzymałość mechaniczna odporność na relaksację, higieniczność, odporność chemiczna, 
ale przy niskich i średnich ciśnieniach; uszczelnienia Gore™ seria 300 pełnią także rolę uszczelnień uniwersalnych dla służb utrzymania ruchu.

Przeznaczenie 
przemysł chemiczny, petrochemiczny, spożywczy (w tym spirytusowy), papierniczy, połączenia rurociągów nisko i średniociśnieniowych, budowa aparatów i reaktorów, zbiorniki magazynowe 
i transportowe; uszczelnienia SPETOFLON® FL przeznaczone są do kontaktu z mediami agresywnymi chemicznie bądź produktami możliwymi na zanieczyszczenie; także ze względu na absolutną 
bierność fizjologiczną; materiały SPETOFLON® FL nie są podłożem rozwoju bakterii lub grzybów; w stosunku do zwykłego PTFE mają dużo wyższe walory mechaniczne, zwłaszcza podniesioną 
odporność na pełzanie i dopuszczalne naciski ściskające.

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt * – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt 

USZCZELNIENIA Z WIELOKIERUNKOWO  
EKSPANDOWANEGO PTFE
GORE™, SPETOFLON® TEX

USZCZELNIENIA Z NAPEŁNIANEGO PTFE
SPETOFLON® FL 

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOFLON® FU
Koszulka SPETOFLON® FU wykonana z czystego, spiekanego PTFE o gęstości 2,10 g/cm3 wg profilu przedstawionego na rysunku; koszulka posiada strefę antydyfuzyjną na 
wewnętrznym obwodzie, chroniącą materiał wkładki przed kontaktem z uszczelnianym medium; grubość wkładki może być praktycznie dowolna; ukształtowanie uszczelki 
minimalizuje przestrzeń martwą w połączeniu kołnierzowym i nadaje odporność erozyjną przy intensywnych przepływach. Uszczelki dostępne również w wykonaniu 
SPETOFLON® FC.

SPETOFLON® FY Koszulka SPETOFLON® FY wykonana poprzez przecięcia jest ekonomiczną alternatywą koszulki FU; zalecana grubość wkładki wprowadzonej do koszulki FY max. 2 mm, 
podobnie jak w poprzednim wypadku grubość listków 0,5 mm.

SPETOFLON® FC Koszulka SPETOFLON® FC wykonana w technologii plastycznego formowania zachowuje pełną odporność chemiczną PTFE przy jednocześnie ekonomicznym zużyciu mate-
riału; zalecana dla dużych średnic. W przypadku wysokiej dyfuzji przez stosunkowo cienką ściankę, stosuje sie typ FC P z dodatkową barierą przeciwdyfuzyjną.

SPETOFLON® FU BAS® 300
Uszczelki wykonane poprzez nałożenie na uszczelkę SPETOBAR® BAS® 300 koszulki SPETOFLON® FU do pracy w temperaturach do 150°C przy małych i średnich średni-
cach; koszulka z PTFE zapewnia uszczelce doskonałą odporność chemiczną zaś BAS® 300 zwiększa powrót elastyczny oraz ogranicza płynięcie PTFE; centrowanie uszczelki 
może zapewnić pierścień z materiału SPETOBAR® BAS® 300, co pozwala na wykonanie koszulki tylko o szerokości równej szerokości przylgi (w tym wypadku dodatkowe 
oznaczenie “Z”). Uszczelki dostępne również w wykonaniu SPETOFLON® FC.

SPETOFLON® FU TUI 70
Uszczelki wykonane poprzez wprowadzenia do koszulki SPETOFLON® FU filcu glinokrzemianowego typu SPETOTERM® TUI 70; pozwalają na bardzo głębokie 
przeformowanie, lecz mają bardzo umiarkowany powrót elastyczny; stosowane na kołnierze emaliowane na niskie ciśnienia. Uszczelki dostępne również w wykonaniu 
SPETOFLON® FC.

SPETOFLON® FU GUS® 20

SPETOFLON® FU GUS®  40

Uszczelki SPETOFLON® serii FU GUS® z wkładką SPETOGRAF® GUS® 20 lub GUS® 40 posiadają najniższą podatność na starzenie, trwały powrót elastyczny, wysoką 
wytrzymałość na ściskanie i możliwość pracy do 260°C; ze względu na charakter wzmocnienia i stabilność temperaturową szczególnie przy wysokich naciskach kontaktowych 
i wyższych temperaturach godny polecenia jest SPETOGRAF® GUS® 40 jako element wkładki; szerokość koszulki można ograniczyć do szerokości przylgi, natomiast 
centrowanie (typy z indeksem “Z”) zapewnić poprzez odpowiedni dobór średnicy wkładki. Uszczelki dostępne również w wykonaniu SPETOFLON® FC.

SPETOFLON® FU GUS® 20 J

Uszczelki SPETOFLON® FU wyposażone w pierścień falisty (typy oznaczone indeksem “J”) oraz podwójne nakładki z materiału miękkiego pozwalają na wykonanie 
uszczelki o bardzo dużej grubości początkowej (np. 10,5 mm) mającej zdolność doformowania się do przylg emaliowanych o dużej (nawet kilkumilimetrowej) odchyłce 
kształtu powierzchni przylgowej; także i w tym wypadku najlepsze własności starzeniowe, duży powrót elastyczny, świetne doformowanie wykazują tu uszczelki z wkładką 
SPETOGRAF® GUS® 20 i SPETOGRAF® GUS® 40 do 260°C; wkładka typu SPETOTERM® TUI 70 posiada bardzo dobre przeformowanie, ze względu na limitowany powrót 
elastyczny zalecana jest jednak do najniższych ciśnień; wkładki typu SPETOBAR® BAS® 300 sprawują się świetnie do 150°C także przy zmiennych obciążeniach, nie 
posiadają jednak tak wysokiej zdolności doformowania jak SPETOGRAF® GUS® czy SPETOTERM® TUI 70, specjalne wykonania uszczelek mogą zawierać dwie wkładki 
faliste przełożone płaską wkładką stalową np. typ FU GUS® 40JIJ lub FU GUS® 40JIJZ, indeks “Z” oznacza centrowanie tylko na elemencie metalowym. Uszczelki dostępne 
również w wykonaniu SPETOFLON® FC.

SPETOFLON® FU MWK® 50

SPETOFLON® FU MPL® 12

Uszczelka wielokrawędziowa np. typ SPETOMET® MWK® 50 lub MWK® 60 w koszulce SPETOFLON® FU; pozwala na uniknięcie kontaktu materiału stali z uszczelnianym 
medium; wymiar uszczelki wielokrawędziowej musi uwzględniać szerokość noska; inne typy uszczelek wielokrawędziowych mogą być wyposażone w koszulkę z PTFE; 
w przypadku wkładki w postaci pierścienia falistego można go stosować w połączeniu z koszulką SPETOFLON® FU  pokrywającej pierścień (FU MPL® 12) lub tylko jego 
część uszczelniającą (FU MPL® 12 Z). Uszczelki dostępne również w wykonaniu SPETOFLON® FC.

SPETOFLON® F BAS® 301

SPETOFLON® F GUS® 21

Uszczelki wykonane z materiału miękkiego o dobrej elastyczności i własnościach wytrzymałościowych dobranych do temperatury pracy, obłożone folią z PTFE i wyposażone 
w wewnętrzne obrzeże stalowe, obrzeże podnosi odporność na wydmuchanie, zapobiega zatruciu miękkiego materiału uszczelki przez uszczelniane medium oraz nadaje 
odporność erozyjną w przypadku wkładek grafitowych; wkładki z materiału miękkiego do wyboru z grupy uszczelek SPETOBAR®BAS (zalecany BAS® 300) lub SPETOGRAF® 
GUS® (zalecany na niskie temperatury i obciążenia GUS® 20, na wyższe GUS® 40); materiał obrzeża stal chromowoniklowa; opisane wykonanie to ekonomiczna alterna-
tywa uszczelek w koszulce FU lub FY, ale wyłącznie na kołnierze stalowe.

Oznaczenia Typ Opis

SPETOBAR® BAS® 300

SPETOBAR® BAS® 300 jest materiałem zbudowanym na bazie włókien aramidowych oraz innych substytutów azbestu powiązanych wysokojako-
ściową mieszanką elastomerową w specjalnie opracowanym procesie walcowania; materiał ma dobre własności formujące, wysoką gazoszczel-
ność, wykazuje także wysokie własności mechaniczne i odporność termiczną; może to być materiał „uniwersalny” w zakresie średnich obciążeń 
termicznych, mechanicznych; materiał może być używany w kontakcie z tlenem; BAS® 300 w standardowym wykonaniu posiada powierzchnie 
antyadhezyjne o wysokim współczynniku tarcia; używany w układach hydraulicznych, chłodniczych (zarówno z freonowymi jak i wodno-bazowymi 
czynnikami chłodniczymi), mieszaniny wodne, środki przeciwzamarzające, rozpuszczalniki, roztwory zasad, oleje, paliwa.

SPETOBAR® BAS® 340

SPETOBAR® BAS® 340 jest to płyta lub uszczelka na bazie włókien aramidowych, nieorganicznych napełniaczy z wysokojakościowym elastomerem 
jako środkiem wiążącym, uzyskiwana w specjalnym procesie wielokrotnego walcowania, posiada wyjątkowe w swojej klasie własności mechanicz-
ne,  termiczne oraz odporność chemiczną, zdolność pracy przy wysokich ciśnieniach i bardzo wysoką szczelność (TA-Luft); materiał nie zawiera 
jakichkolwiek środków oddziaływujących fizjologicznie, nie posiada też barwników, posiada dużą wytrzymałość na rozrywanie, ścinanie oraz na 
naciski; jest przeznaczony do uszczelnień zarówno mediów gazowych jak i płynnych np. olejów, płynnych materiałów pędnych, freonów, płynnych 
gazów, rozpuszczalników, czynników chłodniczych a także do uszczelniania gorącej wody i pary1; łatwo obrabialny. Wykończenie powierzchni: SPE-
TOBAR® BAS® 340 posiada standardowo powierzchnię wykończoną środkiem zapobiegającym przywieraniu do przylg o wysokim współczynniku 
tarcia, w związku z tym dodatkowe działanie w kierunku podniesienia własności powierzchni nie są zalecane; tylko w przypadkach, gdzie montaż 
następuje poprzez wzajemny obrót elementów połączenia płyta (uszczelka) może być dostarczona z jednostronnie lub dwustronnie grafitowaną 
powierzchnią; BAS® 340 jako jeden z nielicznych materiałów włóknisto-elastomerowych posiada ognioodporność (BS 6755); może współpracować 
z tlenem, środkami spożywczymi (atest PZH), gazem (IGNIG), wodą pitną i żywnością (atest PZH) itd.
1 – w przypadku instalacji wody gorącej i pary do pracy ze zmiennymi obciążeniami polecamy uszczelki serii SPETOGRAF®.

SPETOBAR® BAS® 340 I

SPETOBAR® BAS® 340 I jest płytą wykonaną z takiej samej mieszanki włóknisto-elastomerowej jak płyta SPETOBAR® BAS® 340; posiada zatem 
zbliżone walory dotyczące chemoodporności, bierności fizjologicznej, odporności na starzenie itd.; posiada jednak wewnętrzne zbrojenie w postaci 
siatki cięto-ciągnionej wykonanej ze stali 1.4404 o grubości 0,5 mm, co podnosi w szczególności wytrzymałość na rozrywanie, ściskanie oraz ści-
nanie, odporność na relaksację oraz dodatkowo podnosi sztywność uszczelki podczas montażu; dzięki zbrojeniu podniesiona zostaje także obcią-
żalność materiału ciśnieniem i/lub temperaturą co ma szczególnie znacznie przy zastosowaniach w kontakcie z gorącą wodą lub parą; 
BAS® 340 I stosuje się dzięki jego walorom w przemyśle chemicznym, rafineriach, elektrowniach, koksowniach wszędzie tam, gdzie występują 
znaczne obciążenia ciśnieniem i temperaturą oraz gdzie mamy do czynienia z wąskimi powierzchniami przylgowymi; powierzchnia płyty BAS® 
340 I jest wykonana jako antyadhezyjna o wysokim współczynniku tarcia; w wykonaniach specjalnych – w celu obniżenia współczynnika tarcia dla 
połączeń montowanych przez obrót dostępne są także z pokryciem grafitowym jedno lub dwustronnie.

SPETOBAR® BAS® 340 R SPETOBAR® BAS® 340 R jest płytą wykonaną z takiej samej mieszanki włóknisto-elastomerowej jak płyta SPETOBAR® BAS® 340; posiada we-
wnętrzne zbrojenie z siatki plecionej z drutu ze stali węglowej ocynkowanej co podnosi wytrzymałość na rozrywanie, ściskanie oraz ścinanie.

T pracy (°C) -200÷+260 120*
P max (bar) 40 16*
Q max (MPa) 90 60*

Wykonania specjalne:
- koszulki zabezpieczające uszczelkę od zewnętrznej strony (napór medium z zewnątrz połączenia) lub zarówno z wewnętrznej jak i zewnętrznej strony
- koszulki wykonane jako nakładki z PTFE  + obrzeże wewnętrzne/zewnętrzne wykonane także z PTFE na uszczelki eliptyczne lub o innych konturach 
- uszczelki pełnopowierzchniowe z owierceniem na otwory na śruby
- uszczelki o specjalnej profilowanej powierzchni kontaktowej celem lokalnego zwiększenia nacisków
- koszulki wykonane z PTFE modyfikowanego napełniaczem
- uszczelki z wkładem wykonanym wg indywidualnego zamówienia (dowolny materiał lub geometria)
- uszczelki z dodatkową barierą przeciwdyfuzyjną wykonana z ePTFE 
- uszczelki o specjalnie dobranym zarysie powierzchni wewnętrznej ze względu na minimalizowanie przestrzeni martwej 
- uszczelki z uszami, klamrami itp. ułatwiającymi montaż.

Wymiary standardowe:
Uszczelki gotowe dostarczane są wg standardów:
- EN 1541-3
- EN 12560-3

Zamawianie:
- dla uszczelek wg EN 1514-3, podać oznaczenie, grubość,  
 DN, PN, nr normy, 
 przykład: SPETOFLON® FY BAS® 300 gr. 3 mm,  
 DN 100 PN 25, EN 1514-3,

- dla uszczelek wg EN 12560-3, podać oznaczenie, grubość,  
 DN, CLASS, nr normy,  
 przykład: SPETOFLON® FU GUS®  20 J, gr. 5 mm,  
 DN 250 CLASS 150, EN 12560-3,

- podać wymiary lub rysunek dla uszczelek  
 nienormatywnych.

T pracy (°C) -50÷+280 150*
P max (bar) 100 40*
Q max (MPa) 180 120*

Wykonania specjalne:
- uszczelka pełnopowierzchniowa z otworami na śruby
- uszczelka o zarysie niekołowym lub z przegrodami
- uszczelki z pokryciem grafitowym
- uszczelki segmentowe lub wycinane spiralnie (jedno połączenie)
- uszczelki ze ścieżką z ePTFE w celu podniesienia formowalności
- uszczelki z powierzchnią samoprzylepną

Standardy wymiarowe
Gotowe uszczelki:
PN 86/H-74374/2÷4
DIN 2690÷2692, DIN 7168
EN 1514-1
EN 12560-1
ASME B 16.5, B 16.21, B 16.47
ISO 7483

Zamawianie:
- dla uszczelek wg EN 1514-1, DIN 2690, DIN 2691, DIN 2692, ISO 7483 podać oznaczenie, grubość, DN,  
 PN, dla norm EN i ISO typ (np. IBC, FF, TG lub SR wg EN 1514-1), nr normy;
 przykład: SPETOBAR® BAS® 340 gr. 2 mm, DN 50 PN 40, IBC, EN 1514-1,

- dla uszczelek wg EN 12560-1 podać oznaczenie, grubość, DN, CLASS, typ, nr normy,
 przykład: SPETOBAR® BAS® 340  gr. 2 mm, DN 50 CLASS 150, IBC, EN 12560-1,

- dla uszczelek wg ASME 16.21 podać oznaczenie, grubość, NPS, CLASS, nr normy,
 przykład: SPETOBAR® BAS® 340 gr. 2 mm, NPS 2” CLASS 150, ASME 16.21,

- podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych, ewentualnie szczególne wymagania np:
 „do tlenu”. 

W przypadku podania niepełnych danych zostaną dostarczone wykonania 
standartowe uszczelek:
- domyślna norma EN 1514-1 (DN i PN); EN 12560-1 (DN/NPS i CLASS)
- domyślny normatywny typ wymiarowy IBC
- domyślna grubość:  2 mm do DN 400 (NPS 16”) włącznie 
   3 mm od DN 450 (NPS 18”)
- domyślny PN/CLASS:  PN 10-40 do DN 80 włącznie
   PN 16 dla DN 100 i wyższych
   CLASS 150 dla wszystkich NPS
  
 

Przeznaczenie 
uszczelnienie do zastosowań w energetyce, przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym, chemicznym, ciepłownictwie, koksowniczym, metalurgicznym, budowie maszyn; stosowane do rurociągowych 
połączeń kołnierzowych zarówno z kołnierzami z oznaczeniem PN jak i oznaczeniem klasy, aparaty, pompy, armatura, śrubunki, instalacje o małej powierzchni uszczelki w urządzeniach gazowych, 
w urządzeniach podgrzewaczy wody, korkach kaloryferów, także w wysokoobciążonych połączeniach silników spalinowych np. przyłącze filtra olejowego, pompy próżniowe, instalacje pary techno-
logicznej i gorącej wody, sprężarki, układy chłodnicze.

Przeznaczenie 
instalacje chemiczne, farmaceutyczne, spożywcze, laboratoryjne o wysokich wymaganiach dotyczących jakości produktu, odporności chemicznej lub możliwości sterylizacji instalacji, aparaty i reak-
tory emaliowane, platerowane, gumowane, rurociągi z tworzyw sztucznych, szkła, z wykładzinami tworzywowymi; armatura i instalacje laboratoryjne.

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt * – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt 

WYSOKOJAKOŚCIOWE USZCZELNIENIA  
WŁÓKNISTO-ELASTOMEROWE
SPETOBAR® BAS® 300, BAS® 340 

USZCZELKI W KOSZULKACH Z PTFE
SPETOFLON® FU, FY, FC

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOGUM® ELE 10 SPETOGUM® ELE 10 to uszczelka lub element wykonany przez sztancowanie lub cięcie wysokoenergetycznym strumieniem wody z dowolnych elastomerów o grubości 
do 60 mm.

SPETOGUM® ELE 20 SPETOGUM® ELE 20 to uszczelka lub element wykonany przez sztancowanie lub cięcie wysokoenergetycznym strumieniem wody z arkusza elastomerowego z przekaład-
kami kordowymi.

SPETOGUM® ELE 40 I SPETOGUM® ELE 40 I to uszczelnienia o specjalnie dobranym profilu zapewniającym wysoką szczelność, możliwość doformowania nawet do lekko uszkodzonych powierzch-
ni; jest to szczególnie ważne przy kołnierzach z tworzyw sztucznych oraz o niskich oznaczeniach ciśnieniowych np. PN 6.

SPETOGUM® ELE 40 IZ  SPETOGUM® ELE 40 IZ uszczelnienie o profilu zbliżonym do ELE 40 I, z pierścieniem centrującym o średnicy dopasowanej indywidualnie do potrzeb klienta

SPETOGUM® ELE 640 IZ
SPETOGUM® ELE 640 IZ to uszczelnienie o profilu zbliżonym do ELE 40 IZ, lecz wyposażone w pierścień podpierający (pełniący jednocześnie rolę pierścienia centrującego);  
pierścień zapobiega nadmiernemu obciążeniu elastomerowej części uszczelki poprzez stworzenie dodatkowej drogi transmisji obciążenia między kołnierzami; przy koł-
nierzach gumowanych winien on być ulokowany na stalowej części przylgi.

Oznaczenia Typ Opis

SPETOBAR® BAS® 370
SPETOBAR® BAS® 370 jest materiałem zbudowanym na bazie włókien aramidowych oraz innych substytutów azbestu powiązanych wysokojakościową mieszanką elasto-
merową, w specjalnie opracowanym procesie walcowania; materiał ma dobre własności formujące, dobrą szczelność oraz dobrą odporność chemiczną; może być traktowany 
jako ekonomiczna alternatywa przy umiarkowanie obciążonych połączeniach np. w układach wodnych, olejowych, chłodniczych, freonowych, przy rozcieńczonych zasadach 
i rozpuszczalnikach.

SPETOBAR® BAS® 380
SPETOBAR® BAS® 380 jest materiałem zbudowanym na bazie włókien aramidowych oraz innych substytutów azbestu powiązanych odpowiednią mieszanką elastomerową; 
jest to najbardziej ekonomiczny materiał z grupy materiałów SPETOBAR® BAS®; materiał posiada odporność na oleje, rozpuszczalniki, wykazuje się bardzo wysoką for-
mowalnością i elastycznością oraz wysoką gazoszczelnością; wykazuje dobre doszczelnienie już przy niskich naprężeniach kontaktowych; stosowany w układach olejowych, 
technice sanitarnej, układach chłodniczych.

SPETOBAR® BAS® 390
SPETOBAR® BAS® 390 jest materiałem zbudowanym na bazie włókien aramidowych oraz innych substytutów azbestu powiązanych odpowiednią mieszanką elastomerową; 
materiał jest obojętny fizjologicznie, nie zawiera pigmentów, jest bardzo ekonomiczny; posiada wysoką formowaloność oraz elastyczność co daje szczelność już przy niskich 
naprężeniach kontaktowych, uszczelka wykorzystywana w technice sanitarnej, wodociągach, układach olejowych, gazownictwie, pokrywach zaworów, misek olejowych, itd., 
(tam gdzie występują niskie naprężenia kontaktowe); atest PZH. 

SPETOBAR® BAS® 378
SPETOBAR® BAS® 378 materiał wykonany na bazie włókien aramidowych i innych odpornych termicznie i chemicznie materiałów. Uszczelnienie posiada dobre właściwości 
uszczelniające w kontakcie z gazami i cieczami. W połączeniu z dużą zdolnością dopasowywania się do powierzchni uszczelnianych są ekonomiczną alternatywą materiału 
na uszczelki. Uszczelka przeznaczona na połączenia kołnierzowo-śrubowe działające przy niskich obciążeniach termiczno-mechanicznych. SPETOBAR® BAS® 378 zalecany 
jest do uszczelnienia olejów hydraulicznych, przekładniowych jak również paliw, rozpuszczalników oraz wody.

SPETOBAR® BAS® 358 SPETOBAR® BAS® 358 to płyta wykonana na bazie włókien organicznych połączonych NBR. Zalecana przy niższych parametrach szczególnie na instalacje wody i powietrza; 
jest to najbardziej ekonomiczny materiał z grupy materiałów SPETOBAR® BAS®.

Oznaczenia Typ Opis

SPETOTERM® TUI 50S
SPETOTERM® TUI 50S75

SPETOTERM® TUI 50C
SPETOTERM® TUI 50CR

SPETOTERM® TUI 50 to uszczelnienia w formie splatanego sznura (pakunku) o przekroju kwadratowym; wykorzystywany jako uszczelnienie drzwi 
pieców, uszczelnień płynnych metali w hutnictwie, przejść ognioodpornych rurociągów, uszczelnień ładowni okrętowych, dylatacji termicznych; 
uszczelnienia mogą być dodatkowo impregnowane grafitem lub PTFE; w zależności od wersji materiałowej wyróżniamy: TUI 50S wł. szklane do 
450°C; TUI 50S75 wysokotemperaturowe włókno szklane do 750°C, TUI 50C włókno ceramiczne do 1000 (1200°C), TUI 50CR – włókno ceramiczne 
z drutem do 1000°C (1200°C); ze względu na aspekty ekologiczne uszczelnienie wykonane jest ze specjalnego włókna szklanego S 75 zyskuje 
coraz większą popularność. 

SPETOTERM® TUI 70IN 85
SPETOTERM® TUI 70IN110
SPETOTERM® TUI 70IB120
SPETOTERM® TUI 70IG120

Rodzina uszczelek SPETOTERM® TUI 70I wykonana jest z zastosowaniem materiałów serii TUI 70, ale posiada wewnętrzny nośnik stalowy; uszczel-
nienie takie posiada wyższą stabilność mechaniczną zarówno w czasie eksploatacji jak i, co szczególnie istotne, podczas montażu;  nośnik stalowy 
pozwala także wykonać uszczelkę w całości dla wymiarów przekraczających wielkość arkusza materiału uszczelniającego, w zależności od użytego 
materiału produkuje się uszczelnienia typu TUI 70I N85 (do 850°C), TUI 70 IN 110 (do 1100°C), TUI 70 IB 120, TUI 70 IG 120 (do 1200°C); różnica 
pomiędzy TUI 70 IB 120 i TUI 70 IG 120 polega na formowalności nakładek; w tym drugim wypadku nakładki są znacznie twardsze, dają zatem 
większą końcową grubość uszczelnienia, w standardowym wykonaniu nośnik wykonuje się z blachy węglowej. 

SPETOTERM® TUI 810

SPETOTERM® TUI 810 J

SPETOTERM® TUI 811 I

SPETOTERM® TUI 810 to materiał podatny, łatwo formowalny, wykonany z płytek flogopiu, wiązanych specjalnym lepiszczem silikonowym, ma-
teriał wolny od włókien; główne zastosowania to ciągi spalinowe, uszczelnienia pieców do obróbki cieplnej ale także na płynne media silnie 
utleniające oraz osłony żaroodporne; materiał jest obrabialny przez sztancowanie, cięcie gilotyną lub nożem; często stosowany jako uszczelka 
pełnopowierzchniowa; standardowa grubość 1 mm, osiągalne także 2,0; 3,0 mm; typowy wymiar arkusza 1000x1000 mm; dla wymiarów powyżej 
1000 mm zalecana forma dostawy uszczelki to uszczelka na nośniku stalowym TUI 810 I, elementy miękkie uszczelki mogą wówczas być wykonane 
z segmentów; zalecana temperatura pracy do 750°C.

SPETOTERM® TUI 810 I

SPETOTERM® TUI 811 J

Uszczelnienie SPETOTERM® TUI 810 J wykonane w sposób zbliżony do TUI 810 I, ale jako nośnik stalowy wykorzystana jest wkładka stalowa falista, 
która podnosi powrót elastyczny, zapewnia lepsze doformowanie do błędów kształtu i położenia przylg; wkładka falowana powoduje także ko-
rzystne spiętrzenie naprężeń w obszarach odpowiadających szczytom fal, co poprawia efekty szczelnościowe; grubość pofalowanej wkładki stalowej 
1,5 mm; także i w tym wypadku, nośnik może ułatwić wykonanie uszczelki segmentowej o wymiarze ponad 1000 mm. 

SPETOTERM® TUI 830
SPETOTERM® TUI 830 to typowy materiał na uszczelki wyposażony w blachę spiczasto-perforowaną wykonaną ze stali nierdzewnej; płytki miki 
powiązane specjalnym lepiszczem wykazują niemal absolutną odporność na media silnie utleniające jak HNO3 lub H2SO4 nawet w podniesio-
nych temperaturach; wkładka ze stali nierdzewnej podnosi własności wytrzymałościowe tworzywa, ogranicza jednak zakres jego stosowania do 
ok. 650°C; dla osiągnięcia lepszych własności szczelnościowych zalecane jest wykonanie z obrzeżem stalowym lub srebrnym (TUI 831).

T pracy (°C) -100÷+1000 450*
P max (bar) 40 0,5*
Q max (MPa) 120 1*

Wykonania specjalne:
- sznury TUI 50 w wykonaniu z impregnacją grafitową lub z PTFE w celu podniesienia szczelności
- nośnik w kształcie pierścienia centrującego
- nośniki metalowe wykonane ze specjalnie dobranych materiałów np.  stopów niklu
- uszczelki pełnopowierzchniowe z otworami na śruby
- wykonanie nośnika z elementami ułatwiającymi montaż takimi jak klamry, haki, uszy 
- kształtki z materiału TUI 820 jako elementy  elektroizolacyjne

Standardy wymiarowe
Uszczelki płaskie: TUI 70, TUI 70I, TUI 810
- EN 1514-1
- EN 12560-1
- ISO 7483
- DIN 2690,  DIN 2691, DIN 2692
- TUI 50 kwadrat 4÷50mm

Zamawianie:
- dla uszczelek wg EN 1514-1, DIN 2690, DIN 2691, DIN 2692, ISO 7483 podać ozna-
czenie, grubość, DN,  PN, dla norm EN i ISO typ (np. IBC, FF, TG lub SR wg EN 1514-1), 
nr normy; przykład: SPETOTERM® TUI  831 gr. 2 mm, DN 50 PN 40, IBC, EN 1514-1,
- dla uszczelek wg EN 12560-1 podać oznaczenie, grubość, DN, CLASS, typ, nr normy, 
 przykład: SPETOTERM® TUI  831 gr. 2 mm, DN 50 CLASS 150, IBC, EN 12560-1,

- dla uszczelek wg ASME 16.21 podać oznaczenie, grubość, NPS, CLASS, nr normy,
 przykład: SPETOTERM® TUI  831 gr. 2 mm, NPS 2” CLASS 150, ASME 16.21,

- podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych, ewentualnie szczególne 
wymagania np: „do tlenu”.

W przypadku podania niepełnych danych zostaną dostarczone  
wykonania standartowe uszczelek:
- domyślna norma EN 1514-1 (DN i PN); EN 12560-1 (DN/NPS i CLASS)
- domyślny normatywny typ wymiarowy IBC
- domyślna grubość:  2 mm do DN 400 (NPS 16”) włącznie 
   3 mm od DN 450 (NPS 18”)
- domyślny PN/CLASS:  PN 10-40 do DN 80 włącznie
   PN 16 dla DN 100 i wyższych
   CLASS 150 dla wszystkich NPS
  
 

T pracy (°C) -40÷+250 120*
P max (bar) 40 25*
Q max (MPa) 150 80*

T pracy (°C) -30÷+200 80*
P max (bar) 40 16*
Q max (MPa) 28 10*

Wymiary standardowe: 
Uszczelki gotowe: PN 86/H-74374/2÷4, DIN 2690÷2692, DIN 7168, EN 1514-1, EN 12560-1, ASME B 16.5, B 16.21, B 16.47, ISO 7483

Zamawianie: 
jak na str. 12

Przeznaczenie 
uszczelnienia układów gazowych, wodnych, chłodniczych, olejowych, paliwowych, rozpuszczalników, płynnego gazu w zastosowaniach ogólnych o średnich i niskich obciążeniach termicznych 
i mechanicznych; stosowany do uszczelniania połączeń kołnierzowych rurociągów i armatury, urządzeń sanitarnych, misek olejowych, transformatorów, mniejszych zbiorników ciśnieniowych, 
zbiorników magazynowych, przekładki itd.; w wykonaniu standardowym uszczelka posiada dwustronnie naniesioną powierzchnię antyadhezyjną o wysokim współczynniku tarcia.

Przeznaczenie 
uszczelnienia szeroko rozpowszechnione w budowie rurociągów i aparatury nisko- i średnioparametrowej w wodociągach, przemyśle chemicznym, gazownictwie, górnictwie węglowym, gospodarce 
ściekami; zalecane ciśnienia pracy na uszczelkach bez nośnika stalowego do 16 bar, z nośnikiem do 40 bar; uszczelka o znakomitych własnościach formujących, oraz limitowanym zakresie nacisków 
kontaktowych i odporności starzeniowej zwłaszcza w podniesionych temperaturach.

Przeznaczenie 
przemysł energetyczny, rafineryjny, ciepłowniczy, metalurgiczny, koksowniczy, hutnictwo szkła, papierniczy, stoczniowy, ciepłowniczy, chemiczny; uszczelnienia SPETOTERM® TUI wykorzysty-
wane są do uszczelniania bezciśnieniowych instalacji powietrza, pyłu węglowego, instalacji spalinowych, drzwi pieców i pokryw w komorach kotłowych, palników, a więc wszędzie tam gdzie 
występują wysokie temperatury, ale bez ciśnienia; SPETOTERM® seria TUI 800 wykorzystywany jest także do uszczelnienia mediów utleniających jak trójtlenek siarki, kwas azotowy itp. 
w instalacjach ciśnieniowych; uszczelki SPETOTERM® TUI posiadają bardzo wysoką chemoodporność i ognioodporność.

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt 

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt 

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt 

USZCZELNIENIA WŁÓKNISTO-ELASTOMEROWE
SPETOBAR® BAS® 370, BAS® 380, BAS® 390,  
BAS® 378, BAS® 358 

USZCZELNIENIA ELASTOMEROWE
SPETOGUM® ELE 

IZOLACJE I USZCZELNIENIA TERMOODPORNE
SPETOTERM® TUI

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

x x x x x x x

x x x x x x x
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOFLON® TEX DF

SPETOFLON® TEX DF to uszczelnienia wykonane w formie taśmy, z jednokierunkowo ekspandowanego PTFE; najpowszechniej używane uszczel-
nienia spośród uszczelnień formowanych na miejscu montażu tzw. FIP (formed in place); uszczelka ma znakomite zdolności formujące do naj-
bardziej nawet zużytych powierzchni, przy łączeniu nie wymaga zacinania; niska końcowa grubość uszczelnienia skutecznie ogranicza ryzyko 
relaksacji czy wręcz płynięcia uszczelki; uszczelka wyposażona w powierzchnię samoprzylepną, dostępna w 9 wymiarach; uszczelka traktowana 
jako niezbędna dla służb utrzymania ruchu; alternatywnie dostępne także Gore™ DF.

SPETOFLON® TEX DE
SPETOFLON® TEX DE to nowsza generacja uszczelek formowanych na miejscu, posiada prostokątny przekrój o jednorodnym rozkładzie gęsto-
ści jednokierunkowo ekspandowanego PTFE; konstrukcja taka pozwala na stosowanie węższych uszczelek w miejsce tradycyjnych rozwiązań, tj. 
SPETOFLON® – TEX DF (Gore™ DF), uszczelka produkowana w 5 wymiarach ze względu na szersze pole aplikacji, pokrywające dotychczasowe 
9 wymiarów uszczelki DF; alternatywnie dostępne także Gore™ DE.

Oznaczenia Typ Opis

SPETOGRAF® GUS® 10

Uszczelka SPETOGRAF® GUS® 10 wykonana jest z płyty SIGRAFLEX® Standard z grafitu o czystości przemysłowej o gęstości 1,0 g/cm3,  nie zawiera 
jakichkolwiek innych komponentów metalowych co jest istotne np. przy mokrym chlorze, kwasie solnym itp.; oraz przy kontakcie z kruchymi 
powierzchniami wymienników grafitowych, szkieł cieczowskazowych, powierzchni emaliowanych; uszczelka posiada impregnację powierzchniową, 
niemal absolutną odporność chemiczną, nie starzeje się; posiada bardzo wysoki powrót elastyczny i zdolności formujące; odporność na cykle 
termiczne; niemal absolutną odporność na relaksację; uszczelka GUS® 10 jest wykorzystywana także jako nakładka na uszczelkę typu SPETOMET® 
MWK®, SPETOGRAF® GUS® 660, SPETOGRAF® GUS® 666, SPETOMET® MPL® 10 i poprawnie pracuje także na normatywnych połączeniach 
kołnierzowych do PN 40, przy naciskach do 100 N/mm2; na żądanie dostępna także w wersja bez impregnacji.

SPETOGRAF® GUS® 20

Uszczelka SPETOGRAF® GUS® 20 wykonana jest z płyty SIGRAFLEX® Economy tj. z płyty powstałej przez oklejenie folii stalowej z materiału 
1.4401 o grubości 0,05 mm dwustronnie folią grafitową; w standardzie czystość folii grafitowej przemysłowa, na specjalne żądanie także osiąglna 
czystość nuklearna – GUS® 20N, laminowanie folią stalową podnosi łatwość obrabiania uszczelki; uszczelka ma podobnie jak GUS® 10 znakomite 
własności formujące, może  współpracować z przylgami emaliowanymi, grafitowymi itd. oraz ze szkłami cieczowskazowymi; uszczelka nie podlega  
starzeniu, zachowuje powrót elastyczny w szerokim zakresie temperatur; uszczelka może pracować bezproblemowo na kołnierzach do PN 25 przy 
naciskach do 60 N/mm2.

SPETOGRAF® GUS® 30 W Uszczelka SPETOGRAF® GUS® 30 W wykonana jest z płyt SIGRASEAL®, która jest ekonomiczną wersją uszczelki GUS® 30; bez impregnacji; 
posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie, stabilność temperaturową, odporność na relaksację; zalecana do wszelkich czynników grzewczych.

T pracy (°C) -200÷+260 120*
P max (bar) 40 16*
Q max (MPa) 150 100*

Wymiary standardowe:
Gotowe uszczelki
PN 86/H-74374/2÷4, DIN 2690÷2692, DIN 7168, EN 1514-1, EN 12560-1, ASME B 16.5, B 16.21, B 16.47, ISO 7483
Płyty SIGRAFLEX® Standard wymiary 1000x1000gr. 1; 1,5; 2mm
Płyty SIGRAFLEX® Economy wymiary 1000x1000gr. 1,5; 2; 3mm
Płyty SIGRASEAL®  wymiary 1500x1500gr. 2; 3mm

T pracy (°C) -200 ÷+550 450*
P max (bar) 100 25*
Q max (MPa) 150 100*

SPETOGRAF® 
GUS® 10, GUS® 20, GUS® 30 W 

USZCZELNIENIA GRAFITOWE  
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

Przeznaczenie 
uszczelki używane w układach chemicznych, grzewczych, w budowie maszyn i armatury, ciepłownictwie, przy średnich obciążeniach termicznych i mechanicznych; znakomicie współpracują z przy-
lgami o kruchych powierzchniach (grafit, szkło, emalia itd.) np. w zestawach cieczowskazowych nisko i średniociśnieniowych, wymiennikach grafitowych; zalecana temperatura pracy uszczelek  
GUS® 10 <400°C, GUS® 20 <200°C, GUS® 30 W w zależności od warunków pracy.

Wykonania specjalne:
- SPETOFLON® TEX DR to uszczelnienie ze stabilizatorem wymiarowym, mineralnym; pozwala na osiągniecie większych końcowych grubości uszczelki oraz obniża współczynnik rozszerzalności cieplnej; zalecany do wymienników ciepła i innych urządzeń o wysokich naprężeniach kontaktowych
- uszczelka Gore™ DF 01 uszczelka w formie nitki, o średnicy 1 mm (bez kleju), do uszczelniania połączeń tradycyjnie uszczelnianych metal-metal.

Zamawianie: 
jak na str. 12

PŁYTY GRAFITOWE I GRAFITOWO-METALOWE

SIGRAFLEX®

Standard
Płyta z grafitu ekspandowanego o  czystości przemysłowej , o gęstości 1,0 g/cm3, impregnowana 1.0, 1.5, 2.0 1000x1000 100 >47 40÷50 10÷15

SIGRAFLEX® Economy Płyta z grafitu ekspandowanego o gęstości 1,0 g/cm3 z wklejoną folią stalową ze stali stopowej, osiągalna 
zarówno w czystości przemysłowej jak i nuklearnej

0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 1000x1000 100 ≥45 40÷50 10÷15

SIGRAFLEX® Universal
SIGRAFLEX® Universal PRO

Płyta z grafitu ekspandowanego o czystości przemysłowej , o gęstości 1,0 g/cm3,  wzmocniona  folią 
spiczasto perforowaną ze stali stopowej, impregnowana. Wersja PRO posiada certyfikat TA-Luft.

1.5, 2.0, 3.0 1500x1500 
1000x1000

160 ≥48 30÷40 15÷20

SIGRAFLEX® C2A Płyta z grafitu ekspandowanego o czystości przemysłowej o gęstości 1,0 g/cm3 (grubość 1,6 ma gęstość 
1,3g/cm3)  wzmocniona folią spiczasto-perforowaną ze stali stopowej, ze specjalną powierzchnią 
przeciwadhezyjną

1.5, 1.6, 2.0, 3.0, 1500x1500
1000x1000

160 >48 30÷40 15÷20

SIGRAFLEX® Hochdruck
SIGRAFLEX® Hochdruck PRO

Płyta z grafitu ekspandowanego o czystości nuklearnej i gęstości 1,1 g/cm3, wielokrotnie laminowana folią 
ze stali stopowej łączonej bezklejowo, impregnowana. Wersja PRO posiada certyfikat TA-Luft.

1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 1000x1000
1500x1500

340 >48 30÷40 15÷20

SIGRAFLEX® Compact Płyta z grafitu ekspandowanego o czystości motoryzacyjnej i gęstości 1,0 g/cm3, powierzchnie oklejone 
folią aluminiową o grubości 0,075mm

0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0 1000x1000 80 >45 >35 15÷20

SIGRAFLEX® Email Płyta z ekspandowanego grafitu o czystości nuklearnej i gęstości 1,1 g/cm3 z dwoma foliami ze stali 
stopowej łączonymi bezklejowo, przewidziane jako wkładki do uszczelek z koszulką z PTFE

2.0, 3.0 1000x1000 130 >48 30÷40 15÷20

SIGRASEAL® Płyta z ekspandowanego grafitu o gęstości 1,0g/cm3 wzmocniona folia stalową stopową, spiczastoperfo-
rowaną

2.0, 3.0 1500x1500 160 >48 30÷40 15÷20

PŁYTY Z PTFE I ePTFE

SPETOFLON® FL 160 Płyta PTFE  napełniona włóknem szklanym produkowana w tradycyjnej technologii 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 1000x1000 120 >13 15 35

SPETOFLON® FL 200 Płyta z PTFE specjalnie napełniana, przeznaczona do pracy w obecności stężonych wodorotlenków 0.8, 1.5, 3.0 1500x1500 130 >14 9 40

SPETOFLON® FL 300 Płyta z PTFE z napełniaczem, o najwyższych osiągalnych parametrach szczelnościowych i mechanicznych 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 1500x1500 160 >16 6 40

SPETOFLON® TEX FGR Płyta z ekspandowanego wielokierunkowo PTFE o gęstości 0,7 g/cm3 bez napełniaczy 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 
5.0, 6.0

1000x1600 150 >16 52,8 16

SPETOFLON® TEX FGR-R Płyta z ekspandowanego wielokierunkowo PTFE o gęstości 1,0 g/cm3, bez napełniaczy, o podniesionej 
sztywności

1.5, 2.0, 3.0, 4.0 1000x1600 150 >16 42 22

GORE™ GR Płyta z wielokierunkowo ekspandowanego PTFE produkcji W.L. GORE Asocc. 0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 3.2, 6.4, 1500x1500 150 >16 60 12

Dostawy standardowe:
Wszystkie w/w płyty dostępne są w pełnych arkuszach o wyszczególnionych wymiarach.
Dostawa płyt grafitowych następuje w usztywnionych opakowaniach, pozostałe płyty – jeśli nie jest to zaznaczone w zamówieniu – mogą być dostarczone w formie zrolowanej. 

PŁYTY BEZAZBESTOWE WŁÓKNISTO-ELASTOMEROWE

SPETOBAR® BAS® 300 Płyta na bazie włókien aramidowych o dużej uniwersalności o dobrych własnościach formujących  
i mechanicznych

0.3, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 
2.0, 3.0, 4.0, 5.0

1500x1500 150 30 7÷15 50

SPETOBAR® BAS® 340 Płyta na bazie włókien aramidowych o najwyższych własnościach mechanicznych i szczelnościowych 0.3, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 
2.0, 3.0, 4.0, 5.0,

1500x1500 180 36 5÷8 ≥55

SPETOBAR® BAS® 340 I Płyta j.w. lecz wyposażona w wewnętrzne zbrojenie z siatki cięto-ciągnionej z folii stalowej 1.4404 
o grubości 0,5mm

1.0, 1.5, 2.0 1250x1500 220 40 5 ≥60

SPETOBAR® BAS® 340 R Płyta j.w. lecz wyposażona w wewnętrzne zbrojenie z siatki plecionej z drutu ze stali węglowej ocynkowanej  0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 1500x1500 220 40 5 ≥60

SPETOBAR® BAS® 358 Płyta bezazbestowa na bazie włókien aramidowych na niskie parametry robocze. 2.0, 3.0 1500x1500 - 20 5÷15 ≥50

SPETOBAR® BAS® 370 Płyta bezazbestowa na bazie włókien aramidowych o dużej uniwersalności, dobrych własnościach 
mechanicznych i szczelnościowych

0.3, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 
2.0, 3.0

1500x1500 80 28 7÷15 ≥50

SPETOBAR® BAS® 378 Płyta bezazbestowa na bazie włókien aramidowych o dużej uniwersalności, dobrych własnościach 
mechanicznych i szczelnościowych

1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0 1500x1500 80 25 8÷15 ≥60

SPETOBAR® BAS® 380 Płyta bezazbestowa na bazie włókien aramidowych o bardzo dobrej formowalności przeznaczona na 
kołnierze niskich klas ciśnieniowych

0.3, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 
2.0, 3.0

1500x1500 80 20 15÷25 ≥60

SPETOBAR® BAS® 390 Płyta bezazbestowa na bazie włókien aramidowych, o dobrych własnościach formujących, na niskie klasy 
ciśnieniowe; dopuszczona do kontaktu z wodą pitną

 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 1500x1500 80 25 9÷18 ≥55

Typ Opis Grubości
mm

Arkusze
mm

Naprężenia 
dopuszczalne 

MPa
DIN 28090

Naprężenie
resztkowe
DIN 52913

 Ściśliwość 
%

ASTM F36

Powrót 
elastyczny
ASTM F36

Przeznaczenie 
Płyty uszczelkarskie dostarczone są do użytkowników celem samodzielnego wykonywania uszczelek o najprostszej postaci na drodze wycinania. Zaleca się metody wycinania nie zmieniające 
własności fizyko-chemicznych płyt. Płyty po wycinaniu muszą być suche, wolne od wtrąceń ciał trzecich i oleju, nierozwarstwione; powierzchnia płyt winna być nienaruszona.

Przeznaczenie 
przemysł energetyczny, rafineryjny, ciepłowniczy, metalurgiczny, koksowniczy, hutnictwo szkła, papierniczy, stoczniowy, ciepłowniczy, chemiczny; uszczelnienia SPETOTERM® TUI wykorzysty-
wane są do uszczelniania bezciśnieniowych instalacji powietrza, pyłu węglowego, instalacji spalinowych, drzwi pieców i pokryw w komorach kotłowych, palników, a więc wszędzie tam gdzie 
występują wysokie temperatury, ale bez ciśnienia; SPETOTERM® seria TUI 800 wykorzystywany jest także do uszczelnienia mediów utleniających jak trójtlenek siarki, kwas azotowy itp. 
w instalacjach ciśnieniowych; uszczelki SPETOTERM® TUI posiadają bardzo wysoką chemoodporność i ognioodporność.

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt 

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt 

IZOLACJE I USZCZELNIENIA TERMOODPORNE
SPETOFLON® TEX DF, TEX DE, TEX DR

PŁYTY USZCZELKARSKIEUSZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH
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www.europartner.info.pl 
www.en1591.com

EUROPARTNER®

Oprogramowanie inżynierskie, skierowane do osób, firm i instytucji zajmujących się projektowaniem połączeń kołnierzowo śrubowych, oraz do-
borem uszczelnień płaskich. Wspomaga ekspercki dobór uszczelki i pozwala w szybki sposób prowadzić przeliczenia wytrzymałościowe całego 
złącza kołnierzowego.

PROGRAMY OBLICZENIOWE
EUROPARTNER®

 

Aktualne standardy prowadzenia obliczeń: EN 1591-1, WUDT-UC-WO/19 i /20, ASME Code s. VIII, AD-2000 Merkblatt, inne 
w przygotowaniu.
• Prowadzenie bieżących obliczeń w czasie rzeczywistym umożliwia na bieżąco śledzenie zmian wartości wynikowych 
• Opracowany system śledzenia błędów obliczeniowych i generowania podpowiedzi sposobów ich eliminacji 
• Możliwość pełnej edycji wszystkich wartości wejściowych 
• Wizualizacja 3D projektowanego połączenia kołnierzowego 
• Ekspercki system doboru uszczelek 
• Selekcja uszczelnień według ustalonych wymagań specjalnych, np. biały kolor uszczelki, dopuszczenie do stosowania w gazow-
nictwie 
• Możliwość podawania wielkości, dla każdej z osobna, w różnych mianach 
• Prowadzona na bieżąco interpolacja odpowiednich wielkości wejściowych 
• Procedury optymalizujące moment dokręcenia 
• Ogromna baza danych wielkości mechanicznych materiałów metalowych 
• Baza danych wielkości geometrycznych kołnierzy, przylg, śrub i uszczelek zgodna z obecnie stosowanymi unormowaniami 
• Baza danych stosowanych mediów w powiązaniu z wytrzymałością chemiczną elementów składowych uszczelki 
• Różne wersje językowe - standardowo polska, angielska, niemiecka 
• Pełna sieciowość oprogramowania – jeden centralny system baz danych, z których jednocześnie mogą być wykorzystywane przez 
dowolną ilość aplikacji 
• System automatycznej aktualizacji przez Internet oprogramowania i baz danych
• Pełnowartościowe i oszczędne w ilość stron, konfigurowalne wydruki

Zapraszamy na forum dyskusyjne o urządzeniach ciśnieniowych www.pv-forum.com oraz www.ped-forum.com

1. Belzona® 8211 – środek smarny, wysokotemperaturowy, antyzapieczeniowy; stosowany przy montażu uszczelnień 

jako smar na śruby o prognozowalnym współczynniku tarcia µ=0,12–0,19 (wyższe wartości dla stali austenicznych) oraz 

umożliwiający demontaż (chroni przed zapieczeniem i korozją śrubę); opakowania 0,5 kg.

2. Belzona® 8311 – środek do czasowej ochrony antykorozyjnej oraz rozkleszczający połączenie śrubowe zablokowane 

na skutek działania wysokiej temperatury lub korozji; opakowanie bezciśnieniowe, wielokrotne 0,5 l.

3. Lokalizator nieszczelności – środek pianotwórczy, niezamarzający, biały, łatwy do naniesienia (aerozol). Nada-

je się do lokalizacji wycieków wszelkich gazów, zarówno na połączeniach kołnierzowych, jak również szwach spawalniczych. 

Opakowanie 0,4 l.

4. FL-HD – taśma uszczelniająca FL-HD to taśma do gwintów o wysokiej gęstości stosowana w aplikacjach przemysłowych; ty-

powe szerokości taśmy to 12,7 mm, 19,1 mm oraz 25,4 mm; taśma nie zawiera żadnych napełniaczy ani środków smarnych.

5. GUS® 1000 – taśma karbowana z powierzchnią samoprzylepną o grubości 1,0 mm, gęstości 1,0 g/cm3 i czystości prze-

mysłowej lub nuklearnej (GUS® 1000N). Używana jako nakładka przy dużych gabarytowo uszczelnieniach metalowych 

(SPETOMET® MPL 10, SPETOMET® MWK®), oraz przy niskich parametrach przy naprawie uszczelnień SPETOGRAF® lub 

składania ich z segmentów. 

6. Ciclo Circular Cutter – narzędzie służy do wycinania okrągłych miękko materiałowych uszczelek do średnicy 

zewnętrznej ø 500 mm (wersja Junior) oraz ø 1000 mm (wersja Standard) 

USŁUGI I SERWIS

AKCESORIA, MATERIAŁY POMOCNICZE

1. Regeneracja kołnierzy – przetaczanie powierzchni przylgowych za pomocą przenośnych tokarek napędzanych sprę-

żonym powietrzem, mocowanych bezpośrednio w kołnierzu na instalacji.

2. Szkolenie monterów wg EN 1591-4:2013 – przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne służb remonto-

wych w zakresie montażu i eksploatacji uszczelnień połączeń kołnierzowo-śrubowych zgodnie z europejskimi wymogami bezpie-

czeństwa. 

3. Szkolenie inżynierów nadzoru wg EN 1591-4:2013 – przygotowanie służb nadzoru w zakresie 

właściwej instalacji i bezpiecznej eksploatacji uszczelnień urządzeń ciśnieniowych w różnych gałęziach przemysłu.

4. Wykonywanie usług cięcia – wszelkich materiałów metalowych, szklanych, ceramicznych oraz miękkich. 

5. Obliczenia połączeń kołnierzowych – dobór uszczelnień, wykonywanie dokumentacji, zatwierdzanie. 
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PARAMETRY USZCZELNIEŃ SPETECH

Oznaczenie

ASME s.VIII* AD-2000 
Merkblatt DT-UC-90/WO-O/19

EN 13445-3/EN 13480-3**

y* 
psi

y**
MPa m kOkD 

N/mm
k1 

mm
σm 

MPa
σr

 MPa
Wartość współczynnika „b” uszczelek o temperaturze

20oC 100oC 200oC 300oC 400oC

SP
ET

OB
AR

®

BAS® 340 4400 30,3 2,00 20,0bD 2,0bD 26,5 4,0 p0 1,0 1,4 1,8 - -
BAS® 341 5100 35,2 2,85 25,0bD 2,2bD 35,7 5,7 p0 1,0 1,4 1,8 - -

BAS® 340 I 5100 35,2 2,50 25,0bD 2,2bD 35,7 5,0 p0 1,0 1,4 1,8 - -
BAS® 341 I 5800 40,0 2,90 30,0bD 2,2bD 40,8 5,8 p0 1,0 1,4 1,8 - -
BAS® 300 3600 24,8 2,00 18,0bD 1,4bD 25,5 4,0 p0 1,0 1,4 1,8 - -
BAS® 370 3600 24,8 2,00 18,0bD 1,4bD 25,5 4,0 p0 1,0 1,4 1,8 - -
BAS® 380 2900 20,0 2,00 15,0bD 1,4bD 20,4 4,0 p0 1,0 1,4 1,8 - -
BAS® 390 2900 20,0 2,00 15,0bD 1,4bD 20,4 4,0 p0 1,0 1,4 1,8 - -

SP
ET

OF
LO

N®
 T

EX

TEX FGR 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
TEX FGR-R 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
TEX FGR-H 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
TEX FGR-F 2100 14,5 2,50 18,0bD 2,0bD 13,5 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
TEX FGR-J 2100 14,5 2,50 18,0bD 2,0bD 13,5 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -

TEX DF 2500 17,2 1,50 22,0bD 1,6bD 18,3 3,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
TEX DE 2600 17,9 1,50 19,5bD 1,6bD 17,5 3,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
TEX DR 5000 34,5 3,75 30,0bD 3,0bD 35,5 7,5 p0 1,1 1,8 2,6 - -
TEX BG 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -

GO
RE

™ Gore™ seria 300, 500, 600 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -

Gore™ GR 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -

SP
ET

OF
LO

N®
 F

L

FL 100 3800 26,2 2,75 25,0bD 1,5bD 26,5 5,5 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FL 160 3800 26,2 2,75 25,0bD 1,5bD 26,5 5,5 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FL 200 3800 26,2 2,75 25,0bD 1,5bD 26,5 5,5 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FL 300 2400 16,5 2,50 22,0bD 1,3bD 18,3 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -

FL 160 J, FL 200 J, FL 300 J 2700 18,6 2,50 18,0bD 1,3bD 20,0 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FL – TF 3000 20,7 2,50 25,0bD 1,1bD 21,0 5,0 p0 1,1 1,6 1,8 - -

SP
ET

OF
LO

N®
 F

U,
 F

Y

FU BAS® 300, (FY BAS® 300) 3900 26,9 2,00 25,0bD 1,1bD 27,4 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FU BAS® 300 J, (FY BAS® 300J) 3900 26,9 1,80 25,0bD 1,1bD 27,4 3,6 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FU BAS® 340, (FY BAS® 340) 3900 26,9 2,07 25,0bD 1,1bD 27,4 4,1 p0 1,1 1,8 2,6 - -

FU BAS® 340 J, (FY BAS® 340J) 3900 26,9 1,80 25,0bD 1,1bD 27,4 3,6 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FU GUS® 10, (FY GUS® 10) 3900 26,9 2,00 25,0bD 1,1bD 27,4 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FU GUS® 20, (FY GUS® 20) 3900 26,9 2,00 25,0bD 1,1bD 27,4 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FU GUS® 40, (FY GUS® 40) 3900 26,9 2,00 25,0bD 1,1bD 27,4 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -

FU GUS® 10 J, FU GUS® 20 J, FU GUS® 40 J 3900 26,9 1,50 25,0bD 1,1bD 27,4 3,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
FU MWK® 50 3100 21,4 2,75 20,0bD 1,2bD 21,4 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 - -
FU MPL® 12 2100 14,5 2,50 18,0bD 2,0bD 13,5 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
F BAS® 301 4400 30,3 2,00 25,0bD 1,3bD 30,1 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
F BAS® 341 4400 30,3 2,10 25,0bD 1,5bD 30,6 4,1 p0 1,1 1,8 2,6 - -
F BAS® 381 4400 30,3 2,00 25,0bD 1,3bD 30,1 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
F GUS® 21 4400 30,3 2,00 25,0bD 1,3bD 30,1 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -
F GUS® 41 4400 30,3 2,00 25,0bD 1,3bD 30,1 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 - -

SP
ET
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GUS® 10 2600 17,9 2,00 10,0bD 2,0bD 18,3 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
GUS® 10 I, GUS® 10 IZ 4400 30,3 2,00 15,0bD 2,0bD 30,9 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 20 2500 17,2 2,52 7,0bD 2,0bD 17,5 5,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
GUS® 302) 2600 17,9 2,54 16,0bD 2,2bD 18,3 5,1 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 312), GUS® 322), GUS® 32 Z2), GUS® 332) 2600 17,9 2,08 15,0bD 2,0bD 18,3 4,2 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
GUS® 30 I2), GUS® 30 IZ2) 4400 30,3 2,00 30,0bD 2,2bD 20,4 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 31 I2), GUS® 31 IZ2), GUS® 31 J2) 2200 15,2 3,51 20,0bD 2,2bD 15,3 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
GUS® 40 2900 20,0 2,00 30,0bD 1,5bD 20,4 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 41, GUS® 42, GUS® 43 2300 15,9 1,78 15,0bD 2,0bD 16,2 3,6 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
GUS® 41 I, GUS® 41 IŻ 2900 20,0 2,00 30,0bD 1,5bD 20,4 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 50 3000 20,7 4,78 30,0bD 2,5bD 21,1 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
GUS® 6603), GUS® 660 Z3), GUS® 6663), GUS® 666 Z3) 3000 20,7 1,50 30,7bD 1,2bD 20,0 3,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
GUS® 670 3), GUS® 670 I3), GUS® 670 IZ3), GUS® 6803) 4400 30,3 2,90 45,0bD 2,2bD 30,9 5,8 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 910, GUS® 920, GUS® 920 I, GUS® 922 7300 50,3 3,20 30,0bD 1,6bD 51,0 6,4 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
GUS® 960, GUS® 960 I, GUS® 970, GUS® 970 I, GUS® 972 4400 30,3 2,90 45,0bD 2,2bD 30,9 5,8 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

Parametry uszczelek1)

1) Podane w tabelach wartości współczynników są określone dla klasy szczelności L0,01 (w rozumieniu normy DIN 28090-1). Jeśli zachodzi potrzeba zastosowania niższej klasy szczelności 
współczynniki te projektant może obniżyć. Wartości współczynników dla standardu ASME mogą być użyte do obliczeń prowadzonych w standardach BS 5500 i PN EN 286, a dla standardu  
AD-Merkblatt, użyte do obliczeń wg DIN V 2505 styczeń 1986. 

2) Takie same parametry należy stosować także do typów z dodatkowym oznaczenie „W” np. GUS® 31 W
3) Do obliczeń jako szerokość uszczelki należy wziąć szerokość części grafitowej, nie metalowej uszczelek 
 Wpółczynniki wg EN 1591-1 oraz innych standardów – prosimy o kontakt.

PARAMETRY USZCZELNIEŃ SPETECH

Oznaczenie/materiał

ASME s.VIII* AD-2000 
Merkblatt DT-UC-90/WO-O/19

EN 13445-3/EN 13480-3**

y* 
psi

y**
MPa m kOkD 

N/mm
k1 

mm
σm 

MPa
σr

 MPa
Wartość współczynnika „b” uszczelek o temperaturze

20°C 100°C 200°C 300°C 400°C
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w zależności od nakładki

grafit 2200 15,2 2,5 15,0 bD 1,1bD 15,3 5,0 p0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 2900 20,0 3,0 20,0 bD 1,1bD 20,4 5,0 p0 1,1 1,1 1,1 - -

aluminium 5500 37,9 2,75 50,0 bD 1,1bD 38,8 5,0 p0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

srebro 10 200 70,3 2,75 100 bD 1,1bD 71,4 5,0 p0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
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MWK®  010 do MWK® 0241) parametry zawarte są w tablicach odpowiednich standardów

MWK® 10 do MWK® 28 2) w zależności od 
nakładki

grafit 2200 15,2 3,50 15,0 bD 1,1bD 15,3 7,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 2900 20,0 3,50 20,0 bD 1,1bD 20,4 7,0 p0 1,0 1,1 1,1 - -

aluminium 5500 37,9 3,50 50,0 bD 1,1bD 38,8 7,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

srebro 10200 70,3 3,50 100 bD 1,1bD 71,4 7,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

MWK® 50 do MWK® 65 2) w zależności od 
nakładki

grafit 2400 16,5 2,75 15,0 bD 1,1bD 16,5 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 3100 21,4 3,50 20,0 bD 1,1bD 21,4 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 - -

aluminium 5500 37,9 2,75 50,0 bD 1,1bD 38,8 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

srebro 10 200 70,3 2,75 100 bD 1,1bD 71,4 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
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S, SW, SZ, SWZ w zależności od 
wypełnienia

grafitem 4700 32,4 1,94 45,0 bD 1,3bD 21,4 3,9 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 5100 35,2 2,50 50,0 bD 1,3bD 24,5 5,0 p0 1,0 1,1 1,1 - -

S Standard 3), SW Standard 3), SZ Standard 3), SWZ Standard 3) 10 000 68,9 3,00 50,0 bD 1,3bD 31,5 6,0 p0 1,0 1,5 1,6 1,7 1,9
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MPL® 10 w zależności od 
nakładki

grafit 2600 17,9 6,00 15,0 bD 1,2bD 18,7 12,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 3900 26,9 6,00 20,0 bD 1,2bD 27,4 12,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

MPL® 11 parametry zawarte są w tablicach odpowiednich standardów

MPL® 12 grafit, PTFE 2600 17,9 2,00 15,0 bD 1,0bD 18,8 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

MPL® 121 w zależności od 
nakładki

grafit 2100 14,5 2,00 10,0 bD 1,0bD 14,3 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

PTFE 2100 14,5 2,50 18,0 bD 2,0bD 13,5 5,0 p0 1,0 1,8 2,6 - -

MPL® 20, MPL® 21,
MPL® 23, MPL® 24,

MPL® 23 I, MPL® 30,
MPL® 31

w zależności od 
koszulki

aluminium 4400 30,3 2,80 40,0 bD 1,6bD 31,0 5,6 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

miedź, mosiądz 5200 35,9 2,80 50,0 bD 1,6bD 36,5 5,6 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

żelazo, miękka stal 6100 42,1 3,00 60,0 bD 1,6bD 42,7 6,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

stal stopowa, 
stopy niklu 8100 55,8 3,20 80,0 bD 1,6bD 57,1 6,4 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

MPL® 26
MPL® 29

w zależności od 
koszulki

aluminium 4400 30,3 2,80 40,0 bD 1,6bD 31,0 5,6 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

miedź, mosiądz 5200 35,9 2,80 50,0 bD 1,6bD 36,5 5,6 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

żelazo, miękka stal 6100 42,1 3,00 60,0 bD 1,6bD 42,7 6,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

stal stopowa, 
stopy niklu 8100 55,8 3,20 80,0 bD 1,6bD 57,1 6,4 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

1) – szerokość czynna uszczelek bez nakładek metalowych wynika z ilości krawędzi uszczelki
2) – szerokości czynne uszczelek z nakładkami grafitowymi i z PTFE winny być wyznaczone z uwzględnieniem ich szerokości, a nie liczby krawędzi
3) – uszczelki SPETOSPIR® Standard zawierają zawsze wypełnienie grafitowe

UWAGA! Aktualizowana tabela parametrów znajduje się na stronie www.spetech.com.pl oraz www.laboratory.spetech.eu
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