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Az A.W. Chesterton vállalat öt különböző termékcsoport vezető nemzetközi gyártója. 
Mindegyik termékcsoport értéknövelt megoldásokat biztosít az iparnak.

1884 óta szorosan együttműködünk ügyfeleinkkel olyan megoldásokat adva, amelyek 
segítik őket abban, hogy megbízhatóbban, hatékonyabban és gazdaságosabban 
üzemeljenek.

 Az A.W. Chesterton Vállalat ISO 9001/14001 és MRP II Class-A tanúsítvánnyal rendelkezik. 

A Chesterton® Európában, Közel-Keleten és Afrikában
A Chesterton kiváló minőségű anyagokat, formulákat és műszaki megoldásokat használ a 
legnehezebb ipari alkalmazások területén, jól bevált érték alapú megoldásokkal, sikereket 
és elismerést érve el Európában, Közel-Keleten és Afrikában.

Helyi szolgáltatások 
A helyi Chesterton specialista szakértelme a mérnöki csapat támo gatá sával együtt 
lehetővé teszi az Ön számára, hogy jelentősen csökkentse üzemeltetési költségeit, 
nagyobb megbízhatósággal, hosszú évekig üzemzavar nélkül működjön. 

1884 ÓTA NYÚJT  
ÉRTÉKET AZ IPARÁGNAK

A katalógus ismerteti azokat a termékeket és 
szolgáltatásokat, amelyeket a Chesterton Európában, 
Közel-Keleten és Afrikában ajánl. Termékeink és 
szolgáltatásaink teljes választékát megtekintheti 
weblapunkon: www.chesterton.com.
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A Chesterton® innovatív tömítési  
megoldások használatával 
leegyszerűsíti a legösszetettebb 
tömítési feladatokat is.

Nehéz berendezéstömítési  
kihívások megoldása újítással



TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK FORGÓGÉPEKHEZ

Az iparágában páratlan
A Chestertonnál erősen hangsúlyozzuk a partneri együttműködést annak érdekében, hogy valódi 
megoldásokat hozzunk létre. A magas szolgáltatási színvonal biztosításához ötvözzük az iparág és a 
termékek ismeretét a tapasztalattal a rendelkezésre álló legjobb technikák megvalósításához. Széles földrajzi 
hatókörünk és helyi szolgáltatási képességeink következtében tudjuk kielégíteni az Önök igényeit. 

SZOLGÁLTATÁS és
 TELJESÍTMÉNY

A SpiralTrac™ az EnviroSeal Engineering Products Ltd. védjegye.

Eredmények biztosítása az ipar számára
Az ipari szükségletek kielégítése alapos tudást és 
az üzemre jellemző iparág specifikus hozzáértést 
követel. A Chesterton tapasztalatainak gazdagsága 
lehetővé teszi számunkra, hogy olyan eredményeket 
biztosítsunk, mint:

n   A berendezés megbízhatóságának növelése

n  Vízfogyasztás csökkentése 

n    Környezeti kibocsátások csökkentése

n  Energiahatékonyság növelése

Megbízhatóság innováció révén
Ahhoz, hogy teljeskörű szolgáltatóként szerepeljünk, 
az Önök igényeit kielégítő kiváló minőségű, mérnöki 
tömítőanyagokra van szükség. A Chesterton, a vezető 
tömítési megoldásokat szolgáltató vállalat kínálatának 
alapját az új, innovatív termékek képezik. Néhány a  
szokásos kínálatunkból: 

A termelékenység javítása 
eredményorientált programokkal
A mai globális gazdaságban ügyfeleink egyre 
nagyobb jövedelmezőségi nyomásnak vannak kitéve. 
A Chesterton segítségére lehet a felhasználóknak 
termelékenységi céljaik elérésében az eszközök 
megbízhatóságának javításával és a teljes termelési 
összköltség csökkentésével. Programjaink könnyen 
testre szabhatók minden üzemre: 

n Berendezés rendelkezésre állás javítása

n Termelékenység növelése

n Teljes termelési összköltségek csökkentése

n Osztott csúszógyűrűs 
 tömítések

n Patronos tömítések

n Gázpárnás tömítések

n Komponenstömítések

n Szivattyútömítés

n Csapágy- és 
 hajtóművédelem

n Forgótengely-tömítés

n SpiralTracTM
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Osztott csúszógyűrűs tömítések
 Miért kellene szétszerelni a 
berendezést? A Chesterton 
osztott kivitelű csúszógyűrűs 
tömítései megbízható tömítési 
megoldást ajánlanak – csökkentik a 
karbantartási költségeket a nagyobb 
berendezéseknél, ahol a szétszerelés 
bonyolult és időigényes.

442C

Szivattyúk

Agitátor

Keverők

442M
Agitátor
Keverők

442PR
Kazán  

tápszivattyúk

Kazettás tömítések
 Minden kopásnak kitett alkatrész 
egyetlen cserélhető kazettában 
van elhelyezve. Az egyes és kettős 
kazetták egy közös univerzális 
karimát használnak. A javítás csupán 
a kazetták cseréjéből áll, így gyorsabb 
és könnyebb, miközben jelentősen 
csökkenti a javítási költségeket.

S10 Szivattyúk

S20 Szivattyúk

Patronos tömítés
 A patronos tömítést masszív  
teljesít ményre tervezték minden ipari 
szeg mens tömítési alkalmazásaihoz. 
Bizonyítottan kiváló teljesítményt  
nyújtanak a teljes üzembeli 
szabványosításhoz, maximális 
megbízhatósággal.

150 Szivattyúk

250 Szivattyúk

280
Szivattyúk
Reaktorok

170 Szivattyúk

180H Szivattyúk

Gázpárnás tömítések
 A Chesterton gáztömítési 
technológiája megszünteti a kettős 
zárású  tömítések teljesítménykorlátait. 
Érje el az üzeme megbízhatósági 
célkitűzéseit az egyszerű gáztömítési 
technológia hozzáadásával.

4400 Szivattyúk

 Komponenstömítések
 Megfelel minden DIN, ISO, ANSI 
szabvány szerinti és más járatos 
szivattyúknak; nincs tengelyvédő 
hüvely kopás; használható az 
önbeállító állórésszel is. Minden 
kopásnak kitett rész, tömítőfelület, 
O-gyűrű, csavar és rugó olcsón 
kicserélhető.

491
Szivattyúk

Agitator

RBS Szivattyúk
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 *Szilárdanyag tartalmú közegek tömíthetőségének javítása a SpiralTrac osztott tömszelence betéttel
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Forduljon a helyi hivatalos 
Chesterton forgalmazóhoz 
az alkalmazáshoz leginkább 
megfelelő termék kiválasztása 
érdekében.

Csúszógyűrűs tömítések alkalmazási útmutatója

= Jobb választás = Jó választás= Legjobb választás



Sebesség Típus Termék Profil 
Sorozat Leírás

Jellemzők Súrlódás Kopásál-
lóság

öntött **forgác-
solt

hasí-
tott

Alac-
sony

Köz-
epes Magas Alac-

sony
Köz-
epes Magas

Forgó alkalmazások

20 m/sec-ig
(4 000 ft/min)

Fojtóperselyek 14K Fojtópersely forgó berendezésekhez l l l l

Végtelenített ajakos 
forgótengely tömítések 30K

Egyszeres működésű, alacsony nyomású  
tömítés csapágy és hajtómű védelmére

l l l

 Csapágy- és hajtóművédelem
5 m/sec-ig  

(984 ft/min)
Patronos polimer tömítés 30KC Tömítés viszkózus folyadékokhoz és porokhoz l l l

12,5 m/s-ig
(2 500 ft/min)

Hasított ajakos forgótengely 
tömítések 33K

Egyszeres működésű, nyomásmentes osztott működésű 
tömítés csapágy és hajtómű védelmére

l l l l

20 m/sec-ig
(4 000 ft/min)

Végtelenített forgótengely 50K Egyszeres működésű forgó felületű excluder l l l

25 m/s-ig
(5 000 ft/min)

Végtelenített/hasított ajakos 
forgótengely tömítések 51K

Egyszeres működésű, alacsony nyomású  
tömítés csapágy és a hajtómű védelmére

l l l l

Végtelenített ajakos
forgótengely tömítések 52K

Egyszeres működésű, alacsony nyomású  
tömítés csapágy és a hajtómű védelmére

l l l

35 m/sec-ig
(7 000 ft/min)

Végtelenített ajakos
forgótengely tömítések 53K

Egyszeres működésű, alacsony nyomású  
tömítés csapágy és a hajtómű védelmére

l l l

1 m/s-ig
(200 ft/min)

Porlehúzók W21K
Pozitív élszögű karimás profil,  

kis sebesség
l l l l l

Rúd és dugattyú  
tömítések R22KN5

Egyszeres működésű, pozitív élszögű,  
kis sebesség

l l l l l
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Forduljon a helyi hivatalos 
Chesterton forgalma zóhoz 
az alkalmazáshoz  
leginkább megfelelő  
termék kiválasztása  
érdekében.

Szivattyútömítő anyagok alkalmazási útmutatója
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Szivattyú-
tömítés

Család

1730

1760

1400R

Termék

Igénybevétel Fő előny

Tömszelence 
betétek

SuperSet™

**A forgácsolási technológia miatt a gyártáshoz szerszám nem szükséges.

Csapágyvédelem, hajtóművédelem és forgótengely tömítések alkalmazási útmutatója

Töm
ítési m

egoldások  
forgógépekhez

1830-SSP

2211

1935

= Jobb választás = Jó választás= Legjobb választás
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DualPac 2211 tömítés, mindkét szál összes előnyével

DUALPAC™ 
2211

 Üzemelési feltételek Materials
 Méretek 9,5 mm−25 mm PTFE és aramid  
   (3/8"−1")

 Nyomás 20 bar g (300 psig)   

 Hőmérséklet Max 260 °C (500 °F) 

 pH 4−11

 Sebesség 10 m/s (2 000 ft/min)

 Alkalmazások  Érciszapokban, ásványkezelésben,  
  derítő szivattyúk víztelenítésében és egyéb  
  iszapfeldolgozási alkalmazásokban való használatra

 

 

 
Extrém zagy tömítőzsinór
Hosszabb tömítési élettartam, kevesebb karbantartás

Egy új fonási eljárás kifejlesztésével a Chesterton sikeresen 
kombinálta a PTFE- és aramidszálakat olyan egyedi konfigu-
rációban, amely lehetővé teszi, hogy az alacsony súrlódású 
szálak tömítsenek a tengelyen és a rugalmas szálak megfelelő 
szilárdságot és extrudációval szembeni ellenállást biztosít-
sanak. Ily módon kombinálva a DualPac 2211 biztosítja a  
PTFE és az aramid teljesítménybeli előnyeit a hagyományos  
kevert szálas tömítőanyagok kompromisszumai nélkül.

n     Jelentősen hosszabb tömítési  
élettartamot ér el a szabadalmazási 
eljárás alatt levő DualPac tömítési 
technológiával

n     A többféle konfiguráció megszünteti  
a zárógyűrűk szükségességét

n     Egyedi kialakítások a DualPac  
technológia használatával

FLOWMETE

SZÍVÓCSONK

FLOWMETE

SZÍVÓCSONK

FLOWMETE
CHECK 
VALVE

SZÍVÓCSONK

1. ábra – Minden gyűrű csak tömítésre beállítva

3. ábra – Chesterton DualPac SupersetTM

2. ábra – Szárazanyaggal és begyűrődéssel  
szembeni ellenállásDualPac

Aramidszálak

PTFE-szálak

Alacsony 
súrlódás

Kis tengelykopás

Tömíthetőség

Rugalmasság 

Ellenállás az 
extrudációval 

szemben

Ellenállás a vegyi 
hatásokkal  
szemben 
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442 Osztott kivitelű speciális változatok

442™C

 Üzemelési feltételek  Anyagok
 Méretek 25 mm–120 mm Felületek CB, CER, RSC 
  (1,000"–4,750")

 Nyomás* 710 mm (28") Hg vákuum Elasztomerek FKM, EPDM,  
  – 30 bar g (450 psi)  FEPM, FFKM

 Hőmérséklet 120 °C (250 °F) Fémek 1.4401 (316SS) 
 határ 

 Sebesség max. 20 m/s (4 000 ft/min) Rugók Elgiloy®

Megfelel az ISO-3069-nek 

* A tömítés nyomásállósága függ a tömített folyadék, hőmérséklet, sebesség és a 
tömítés csúszófelületeinek anyagkombinációjától.

Osztott kivitelű  
csúszógyűrűs 
tömítés
Újítás belül!

A 442™C patronos osztott csúszógyűrűs 
tömítés a legújabb innováció a csúszógyűrűs 
tömítési technológia területén,kombinálva a 
csúcsteljesítményt a patronos osztott tömítés 
felszerelésének egyszerűségével.

n   Egyszerűsített osztott tömítés  
beépítése – a berendezés  
szétszerelése nélkül

n  Innovatív kivitel csúcsteljesítménnyel
n  Alkalmazható a forgógépek 

többségéhez
n  Egyszerű javítás

442M
Osztott kivitelű keverő tömítés
A 442-es osztott tömítés keverő változata képes elviselni 
az ezeknél a berendezéseknél előforduló nagy mértékű 
axiális tengely ütéseket. 

442PR
Osztott tömítés keringtető gyűrűvel
A nagy teljesítményű keringtető gyűrű maximális 
hőelvonást és megbízhatóságot ad forróvizes 
alkalmazásoknál, például előmelegítő ürítő és kazán 
tápszivattyúnál.

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 90. oldalon.
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4400
Kettős koncentrikus 
gázpárnás tömítés 

Fejlett technológia egyszerű alkalmazása a gázpárnás 
tömítéstechnikában. A 4400 minden célra alkalmas tömítés, 
a gázpárnás tömítés egyszerű beépítését és használatát 
kínálja. Ideális választás a nem kielégítően működő  
zárófolyadék rendszerrel ellátott dupla tömítések, a 
csúszófelület pár érintkezésmentes üzemviteléhez.

n  Alacsony üzemviteli költségeket jelent 
az alkalmazások széles skálájára

n  Fejlett technológia; beépítése és 
működtetése egyszerű

n  A kizárólagos ellenőrzőrendszer  
megszünteti a külső gázpanel  
szükségességét és költségét

n  Megszünteti a légköri kibocsátásokat

  Üzemelési feltételek Anyagok
 Méretek 25 mm−90 mm Felületek CB, SSC 
  (1,00"−3,625")

 Nyomás 711 mm (28") Hg vákuum Elasztomerek FKM, EPDM,  
  – 20 bar g (300 psig)  FEPM, FFKM

 Hőmérséklet -55 °C−300 °C  Fémek 1.4401 (316SS) 
  (-67 ˚F−570 ˚F)

 Sebesség 25 m/s (5 000 ft/min) Rugók 2.4819  
    (Ötvözet C-276)

Megfelel az ISO-3069-C-nek 

Kompakt kialakítás jobb 
alkalmazhatósághoz 
A 4400-t úgy alakították ki, hogy illeszkedjen a  
technológiai berendezésekhez, beleértve az ANSI  
és API technológiai szivattyúkat, keverőket, fúvókat 
és kompresszorokat a berendezések módosítása 
nélkül. A nyilvánvaló szerelési és beépítési előnyökön 
túl ezzel a Chesterton gáztömítési technológiája 
szélesebb körű alkalmazások számára is elérhetővé válik. 
Elkerülhető a berendezés költséges módosítása.

A versenytárs

B versenytárs

Chesterton 4400

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 90. oldalon.



S10 

S20 

n  Magas megbízhatóságú 
tömítés

n  Egy optimalizált tömítési 
elv az egész üzemre  
kiterjedő tipizálásra

n  Egyszerű karbantartás

Magas megbízhatóságú 
egyszeres kazettás tömítés
Egyedi moduláris kazetta, amely ötvözi  
a fejlett tömítési technológiát a  
karban tartási és javítási rugalmassággal.

KAZETTÁS TÖMÍTÉSEK

  Üzemelési feltételek Anyagok
 Méretek 25 mm−120 mm (1"−4,75") Felületek CB, SSC, TC

 Nyomás 711 mm (28") Hg vákuum  Elasztomerek FKM, EPDM, FEPM, FFKM 
  – 31 bar g (450 psig)    
  17 bar g (250 psig) belső nyomáskülönbség

 Hőmérséklet -55 °C−300 °C (-67 °F−570 °F) Fémek 1.4401 (316SS)

 Sebesség 25 m/s (5 000 ft/min) Rugók 2.4819 (Ötvözet C-276)

Megfelel: ISO-3069, ASME B73.1, B73.2

  Üzemelési feltételek Anyagok
 Méretek 25 mm−120 mm (1"−4,75") Felületek CB, SSC, TC

 Nyomás 711 mm (28") Hg vákuum  Elasztomerek FKM, EPDM, FEPM, FFKM 
  – 31 bar g (450 psig)

 Hőmérséklet -55 °C−300 °C (-67 °F−570 °F) Fémek 1.4401 (316SS)

 Sebesség 25 m/s (5 000 ft/min) Rugók 2.4819 (Ötvözet C-276)

Megfelel: ISO-3069, ASME B73.1, B73.2

Töm
ítési m

egoldások  
forgógépekhez
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A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 90. oldalon.

n  Kiemelkedő 
tömítéstechnikai 
teljesítmény

n  Egy optimalizált tömítési 
elv az egész üzemre  
kiterjedő tipizálásra

n  Egyszerű karbantartás

Magas megbízhatóságú 
kettős kazettás tömítés
Egyedi moduláris kazetta, amely egyesíti a 
fejlett tömítéstechnológiát a karbantartás 
és javítás rugalmasságával.



150 

250 

  Üzemelési feltételek Anyagok
 Méretek 25 mm−120 mm (1"−4,75") Felületek CB, SSC

 Nyomás 711 mm (28") Hg vákuum  Elasztomerek FKM, EPDM, FEPM, FFKM 
  – 20 bar g (300 psig)   
  10 bar g (150 psig) külső nyomás

 Hőmérséklet -55 °C−300 °C (-67 °F−570 °F) Fémek 1.4401 (316SS)

 Sebesség 20 m/s (4 000 ft/min) Rugók 2.4819 (Ötvözet C-276)

 Megfelel: ISO-3069, ASME B73.1, B73.2

  Üzemelési feltételek Anyagok
 Méretek 25 mm−120 mm (1"−4,75") Felületek CB, SSC

 Nyomás 711 mm (28") Hg vákuum  Elasztomerek FKM, EPDM, FEPM, FFKM 
  – 20 bar g (300 psig)  

 Hőmérséklet -55 °C−300 °C (-67 °F−570 °F) Fémek 1.4401 (316SS)

 Sebesség 20 m/s (4 000 ft/min) Rugók 2.4819 (Ötvözet C-276)

 Megfelel: ISO-3069, ASME B73.1, B73.2
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TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK FORGÓGÉPEKHEZ

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 90. oldalon.

PATRONOS TÖMÍTÉSEK

Általános célú egyszeres  
patronos tömítés 
Alapvető alkalmazásokhoz és tömítőzsinóros  
vagy komponens tömítésű beren dezés 
modernizálásához tervezték — ez a tömítés  
a kategóriájában vezető értéket képvisel.

n  A berendezések 
modernizálása egyszerű 
az üzemi karbantartási 
költségek csökkentésére

n  Patronos kialakítás a 
tömítés élettartamának 
növelésére

n  Olyan tömítési biztonságot 
ad, amellyel a hagyományos 
egyszeres tömítések nem 
vehetik fel a versenyt

n  Patronos kialakítás a 
tömítés élettartamának 
növelésére

Általános célú kettős patronos tömítés 
Költségtakarékos tömítőzsinóros vagy nem  
megfelelően működő csúszógyűrűs  
tömítések modernizálására tervezték — ez  
a tömítés a kategóriájában vezető értéket  
képvisel, tovább növeli az üzem  
megbízhatóságát.



180H 

 Üzemelési feltételek Anyagok
 Méretek 25 mm−120 mm (1,00"−4,75") Felületek Prémium antimon-szén, SC 

 Nyomás 711 mm (28") Hg vákuum Elasztomerek EPDM E962-90 
  – 40 bar g (600 psig)

 Hőmérséklet -55 °C−300 °C (-67 °F−570 °F) Fémek 1.4401 (316SS)

 Sebesség 25 m/s (5 000 ft/min) Rugók 2.4819 (Ötvözet C-276)

 Megfelel: ISO-3069-C

Egyszeres patronos tömítés
Magas hőmérsékletű és nyomású  
alkalmazások esetén a beépített Hydropad 
technológia növeli a megbízhatóságot.

n  Nagyobb tömítési 
megbízhatóság magas 
hőmérsékletű, sebességű és 
nyomású alkalmazásoknál 

n  A legtöbb alkalmazásban 
megszünteti a külső 
környezeti szabályzás iránti 
igényt. 

n  A fejlett Hydropad geometria 
minimalizálja tömítőfelület 
kopását és torzulását 

n  Kompakt patronos  
kialakítás könnyű és  
megbízható beszereléshez

 

 Üzemelési feltételek Anyagok
 Méretek 25 mm−120 mm (1,00"−4,75") Felületek CB, SSC, TC

 Nyomás 711 mm (28") Hg vákuum  Elasztomerek FKM, EPDM, FEPM, FFKM 
  – 40 bar g (600 psig)  
  17 bar g (250 psig) belső nyomáskülönbség  

 Hőmérséklet -55 °C−300 °C (-67 °F−570 °F) Fémek 1.4401 (316SS)

 Sebesség 25 m/s (5 000 ft/min) Rugók 2.4819 (Ötvözet C-276)

Megfelel: ISO-3069, ASME B73.1, B73.2

280™ 

*Extrém nagymértékű axiális és radiális tengelyütés elviselése a 280M keverő típusnál. 
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A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 90. oldalon.

n   Kiváló megbízhatóságú  
tömítés

n  Maximális szárazanyag  
kezelési képesség

n  Kiemelkedő teljesítmény a 
bonyolult alkalmazásokhoz

n  Nagyfokú axiális és radiális 
tengely ütés tűrő képesség 
keverők esetén*

Nagy igénybevételű  
patronos kettős tömítés
Kettős zárású tömítés összetett 
igénybevételhez és a legbonyolultabb 
alkal mazásokban — beleértve ebbe a  
keverőgépeket és reaktorokat.*



RBS

491 

  Üzemelési feltételek Anyagok
 Méretek 16 mm−110 mm Felületek CB, SSC

 Nyomás 711 mm (28'') Hg vákuum Elasztomerek FKM, EPDM, FEPM, FFKM 
  – 10 bar g (150 psig)

 Hőmérséklet -55 °C−300 °C (-67 °F−570 °F) Fémek 1.4401 (316SS)

 Sebesség 20 m/s (4 000 ft/min) Rugók 2.4819 (Ötvözet C-276)

Megfelel: EN12756, ISO-3069-S

 Üzemelési feltételek Anyagok
 Méretek 10 mm−60 mm Felületek CB, SSC

 Nyomáshatár 12 bar g (174 psig) O-gyűrűk FKM, EPDM

 Hőmérséklet -15 °C−200 °C (5 °F−392 °F) Rugók 1.4301 (304SS)

 Sebesség 10 m/s (2 000 ft/min) Harmonika  
   tömítőelemek EPDM, FKM

Megfelel: EN12756, ISO-3069-S

S K KS N

Kompatibilis statikus részek 
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TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK FORGÓGÉPEKHEZ

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 90. oldalon.

KOMPONENSTÖMÍTÉSEK

DIN komponenshez  
szolgáló tömítés 
Az egyszerű kialakítású, hagyományos 
csúszógyűrűs tömítések kiváltására  
tervezték, az általános megbízhatóság  
növelését és a karbantartási  
hatékonyságot eredményezve.

n   Az eredeti, rövid  
élettartamú komponens 
tömítések kiváltásával a  
berendezés  
továbbfejlesztése

n   Kialakításából eredően nem 
koptatja a tengelyt vagy a 
védőhüvelyt

n   Megfelel a DIN szabvány 
EN12756 L1K előírásainak

n   Forgásirány független  
tömítés rövid  
tengelyhosszúsággal—a 
legtöbb kisméretű 
szivattyúhoz alkalmas

n   Az erős hajtási mechaniz-
mus a tömítést ellenállóvá 
teszi mostoha körülmények 
közötti üzemelésre is

n   Eléggé változatos számos  
alkalmazás igényeinek  
kielégítésére

n   Nagy menetemelkedésű  
rugóval rendelkezik, ami 
nem dugul el— alkalmas 
szárazanyagot tartalmazó 
közegeken való  
alkalmazásra is

Egyszeres komponens tömítés általános  
célú feladatokra
A megszokott magas Chesterton®  
minőséget képviselő RBS tömítés ideális  
választás kis szivattyúk tömítésére, ahol  
korlátozott a beépítéshez rendelkezésre  
álló hely. Erős hajtási mechanizmussal  
és rugó keresztmetszettel tervezett RBS  
tömítés megbízható megoldást kínál a folyadékok széles skálájára.



170 / 170 ISO

  Üzemelési feltételek Anyagok
 Méretek 25 mm−228 mm (1,00"−9,00") Felületek SSC, TC 
  170 verzió  
  40 mm−110 mm (1,57"−4,33") 
  170  ISO verzió 

 Nyomás 711 mm (28") Hg vákuum Elasztomerek FKM, EPDM, FEPM, FFKM 
  – 17 bar g (246 psig)

 Hőmérséklet -55 °C−300 °C (-67 °F−570 °F) Fémek 1.4401 (316SS)*

 Sebesség 11 m/s (2 200 ft/min) Rugók 2.4819 (Ötvözet C-276)

**A Duplex és Super Duplex rozsdamentes acél opcionálisként rendelhető

Intelli-Flow™ HT 

 Üzemelési feltételek  

 Nyomás 20 bar g (300 psig)

 Hőmérséklet határ 125 °C (257 °F)

 Hőmérséklet beállítási pontja 80 °C (176 °F)

 Csatlakozások 1/4 NPT

 Anyagok 1.4401 (316SS)
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TÖMÍTÉSKIEGÉSZÍTŐ RENDSZEREK

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 90. oldalon.

ZAGYTÖMÍTÉSEK

Egyszeres patronos  
építésű zagytömítés
Nagy sűrűségű zagyos környezetben való 
üzemelésre és a tömítés költséges külső 
öblítésének kiküszöbölésére tervezték az 
alkalmazások többségéhez.

n   Hosszú élettartam sűrű 
zagyos alkalmazásokon a 
külső öblítés vagy quench 
használata nélkül. 

n   Megbízható kialakítás, 
amely megbirkózik a való 
élet zagy szivattyúzási  
feladataival.

n   Könnyen karbantartható

Résvízfogyasztás-csökkentő
Hő hatására működésbe lépő szeleppel rendelkezik, amely automatikusan 
átereszti a forró zárófolyadékot (csak ha szükséges), hogy a dupla tömítés 
továbbra is felmelegedés nélkül, megbízhatóan működhessen. A szelep nyitási 
hőmérséklete az S20 tömítések működéséhez megfelelően lett előre beállítva.

n  Helyben tisztítható 

n Karbantartást nem igényel

n Könnyen beszerelhető 

n  95% résvíz-megtakarítás 
nyitott zárófolyadék-
rendszerhez képest



WSS

n   Előrekonfigurált rendszer  
és opciók

n   Karbantartástól mentes — 
automatikus szint -és  
nyomáskezelés 

n   Tömítéstámogató rendszer 
vízfogyasztásának  
minimalizálása 

n   53P automata záróvíz  
tartály

Víztakarékos rendszer
Egyszerű beépítés, teljes megoldás minimális vízfogyasztással a kettős csúszógyűrűs 
tömítések megbízható üzemeléséhez.

Úgy alakították ki, hogy fenntartsa a víz zárónyomást és szinteket karbantartás 
nélkül. Minden szükséges elemet tartalmaz, így a WWS üzembe helyezése egyszerű.

Flow Guardian™ (Rotaméter)

 Üzemelési paraméterek Anyagminőség
 Áramlási sebesség 0,1 - 3 l/min/  Áramlásmérő cső Poliszulfon (PSU) 
  2 -50 US gph  

 Nyomáshatár 10 bar g (145 psig) Ház Polioximetilén (POM) 

 Hőmérséklet határ 100 °C (212 °F) O-gyűrű Fluocarbon (FKM) 

   Nyomásmérő Olajjal töltött 316SS  
    rozsdamentes házzal  
    és nedvesített részekkel

   Nyomás- és áramlási  316 rozsdamentes acél/ 
   sebesség-szabályozó szelep EN 1.4401

   Tisztítódugók 320 - 3/8" csőszerelvények 
    (tömörítőcsatlakozásokhoz)  
    316 opcionális szerelvények

   Szerelőfül 316 rozsdamentes acél/ 
    EN 1.4401

Nyomás- és áramlásszabályzó 
Kifejezetten a folyamatos, szabályozott öblítővíz szállítására tervezték, 
működésével hatékonyan segíti a szivattyúk üzemvitelét. 

Az áramlási sebesség fenntartása lehetővé válik a fontos nyomáskülönbségek 
szabályozása közben. A költséges tömítéshibákat csökkenti, miközben segíti a 
létesítményen belüli vízgazdálkodási kezdeményezéseket.

n  Szabályozott öblítővíz  
tömítéshez 

n  Karbantartástól mentes — 
automatikus szint -és  
nyomáskezelés 

n  54DM (DP50) 

n  32 és 33S (SP50)

 Műszaki adatok  Alkotóelemek 
 Tartálytérfogat 12 l - 9 l üzemi Vízvezeték csatlakozás  Rp 1/2" anya 
  (3,17 - 2,38 US gallon  
  üzemi)   

 Üzemi nyomás 16 bar g (232 psig) Nyomásmérő  0 - 10 bar sárgaréz (0 - 145 psig)

 Tartály anyaga 316  Nyomásszabályzó 0 - 10 bar sárgaréz (0 - 145 psig)

 Hűtőkapacitás  400W  Áramlásjelző Rozsdamentes acél

 Kiegészítő csatlakozás 1 x R 1" és 1 x R 1/2"  Ürítőszelep R 1/2" - NiCr bevonatú sárgaréz

    Tömlők Készlet: 1 m és 1,5 m (39" és 59")  
     Poliamid 12 mm (0,47")  
     külső átmérő

    Tömítés csatlakozások Készlet: 2 x NPT 1/2"S -  
     Sárgaréz bevonatú  
     gyors csatlakozók 
     
PED (97/23/EC) - TÜV
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TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK FORGÓGÉPEKHEZ



BSS 
Zárófolyadék tartály rendszer 
Egyszerű installáció, teljes megoldás minimális vízfogyasztással a dupla 
csúszógyűrűs tömítések megbízható üzemviteléhez. 

Teljes megoldás a dupla csúszógyűrűs tömítések környezeti szabályzás  
kiegészítésére, ahol a zárófolyadékból eredő termékszennyeződés és keveredés 
nem megengedett. 

n   Hosszú élettartam sűrű 
zagyos alkalmazásokon a 
külső öblítés vagy quench 
használata nélkül. 

n   Megbízható kialakítás, 
amely megbirkózik a való 
élet zagyszivattyúzási  
feladataival. 

n Karbantartása egyszerű

PSS 
Nyomás előfeszített rendszer 
Egyszerű installáció, teljes nyomás előfeszített rendszer megoldás a kettős 
csúszógyűrűs tömítések megbízható üzeméhez. 

Teljes megoldás a dupla csúszógyűrűs tömítések környezeti szabályzás  
kiegészítésére, ahol a termékszivárgás nem tolerálható.

n   Előrekonfigurált rendszer  
és opciók 

n   Karbantartástól mentes — 
automatikus szint -és  
nyomáskezelés 

n   Tömítéstámogató rendszer 
vízfogyasztásának  
minimalizálása

n   53P terv automatizált 
vízkiegészítő tartály 

PED (97/23/EC) - TÜV

 Műszaki adatok  Alkotóelemek
 Tartálytérfogat 12 l - 9 l üzemi Folyadékvezeték  
  (3,17 - 2,38 US gallon  csatlakozás  Rp 1/2" anya 
  üzemi) 

 Üzemi nyomás 16 bar g (232 psig) Nyomásmérő 0 - 10 bar sárgaréz (0 - 145 psig)

 Tartály anyaga 316 Ti/1.457  Nyomásszabályzó 0 - 10 bar sárgaréz (0 - 145 psig)

 Hűtőkapacitás  400W csak a tartály Töltőszelep R 1/2" - NiCr bevonatú sárgaréz  
  1,5 KW hűtőköteggel  
  4 kW hűtőköteggel és  
  keringető szivattyúval 

 Kiegészítő csatlakozás 1 x R 2" és 1 x R 1/8"  Ürítőszelep R 1/2" - NiCr bevonatú sárgaréz 

   Tömlők Készlet: 1 m és 1,5 m (39" és 59")  
    Poliamid 12 mm (0,47")  
    külső átmérő

   Tömítés csatlakozások Készlet: 2 x NPT 1/2"S -  
    Sárgaréz bevonatú  
    gyors csatlakozók 

PED (97/23/EC) - TÜV

 Műszaki adatok  Alkotóelemek
 Tartálytérfogat 12 l - 9 l üzemi Folyadékvezeték 
  (3,17 - 2,38 US gallon  csatlakozás   Rp 1/2" anya 
  üzemi)   

 Üzemi nyomás 16 bar g (232 psig) Nyomásmérő  0 - 10 bar sárgaréz (0 - 145 psig)

 Tartály anyaga 316 Ti/1.457  Nyomásszabályzó 0 - 10 bar sárgaréz (0 - 145 psig)

 Hűtőkapacitás  400W csak a tartály Töltőszelep R 1/2" - NiCr bevonatú sárgaréz  
  1,5 KW hűtőköteggel  
  4 kW hűtőköteggel és  
  keringető szivattyúval 

 Kiegészítő csatlakozás 1 x R 2" és 1 x R 1/8" Ürítőszelep  R 1/2" - NiCr bevonatú sárgaréz 

   Tömlők Készlet: 1 m és 1,5 m (39" és 59")  
    Poliamid 12 mm (0,47")  
    külső átmérő

   Tömítés csatlakozások Készlet: 2 x NPT 1/2"S -  
    Sárgaréz bevonatú  
    gyors csatlakozók
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MECHANICAL SEALS
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SpiralTrac™

Tömszelence-
betétek
A Chesterton csúszógyűrűs tömítésekkel együtt  
használva a SpiralTrac tömszelence betétek nagyban 
növelik a tömítés megbízhatóságát a szárazanyagok 
hatékony eltávolításával és a tömszelence jobb hűtésével.

n  Növeli a tömítés 
megbízhatóságát a legtöbb 
forgógép alkalmazásban 

n  Csökkenti az öblítési költségeket 
az abrazív alakalmazásoknál

n Minden forgó berendezéshez  
 alkalmas

1 Levegő
 A szivattyú állásakor a tömszelence házat 

légteleníti, hogy elkerülhessük a levegő 
hatására kialakulható kristályosodást vagy 
kokszolódást.

2  Keringés
 A tömítés körül (kiváló hűtés a csúszó 

felületeknél)

3  Áramlás
 Folyamatos folyadékcsere a tömszelencé-

ben (hő eltávolítása a tömszelencéből)

4  Szemcsék
 Gyorsan eltávolítja a szilárd szemcséket 

a tömszelencéből a kivezető horonynál, 
öblítéssel vagy öblítés nélkül

Ellenőr-
zőszelep

Áramlásvezérlő

 Verziók 

 F (osztott) Nagy mértékben csökkentett öblítés 

 N Csökkentett/Öblítés nélkül a  
  nem rostos folyadékokban

 D Csökkentett/Öblítés nélkül a rostos  
  folyadékokban

 P (osztott) Tömítőanyag verzió 
 C Leürítő horonnyal a kristályosodásra   
  hajlamos folyadékokhoz

 Anyagok

 1.4401 (316SS)

  416 SS 

 PTFE – üvegszál erősítésse

 PTFE – karbon grafittal erősített

 Bronz

 Ti/EN 3.7035

 AWC800 – piros polimer

 Monel® K400 / EN 2.4360

Rendelkezésre álló konfigurációk

Osztott Adapter Standard Tömítőzsinórhoz
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 Műszaki adatok 
 Anyagok Szűz PTFE-szál az élelmiszeripari előírásoknak megfelelő kenőanyaggal 

 Alkalmazások  Szivattyúk, szelepek, főzőberendezések, keverők, agitátorok, keverők 

 Kapható méretek 4,7 mm – 22,2 mm (3/16” - 7/8”) 

 Nyomáshatár 14 bar g (200 psig) forgógépben  Hőmérséklet határ    230 °C (450 °F) 
  55 bar g (800 psig) szelepekben 

 Ellenállás a vegyi  
 hatásokkal szemben   pH tartomány: 0 – 14 

1935
Élelmiszer minőségű kompressziós tömítés 
Tartós teljesítményű tömítés, beépítése egyszerű, nem koptatja a tengelyeket.

n  Virtuálisan minden  
élelmiszeranyaghoz  
alkalmas 230 °C alatt. 

n  Szűz PTFE szálból és  
fehérolaj kenőanyagból 
készült 

n  Megfelel az EC 1935 
előírásoknak független 
minősítés szerint 

 Műszaki adatok 
 Anyagok Thermoset rostok kenő- és blokkoló anyagokkal 

 Alkalmazások Vízszivattyúk, papíripari szivattyúk, zagyok, agitátorok, keverők

 Kapható méretek 6 mm−25,4 mm (1/4"−1")

 Nyomáshatár 28 bar g (400 psig) Hőmérséklet határ  290 °C (550 °F)

 Sebesség 10 m/s (2 000 ft/min) pH 1−13

A kapható mëreteket lásd a 81. oldalon.

1730

TÖMÍTŐANYAGOK AZ ÜZEM EGÉSZÉHEZ

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 90. oldalon.

Általános tömítőzsinór
Tartós teljesítményű tömítés, beépítése egyszerű, nem koptatja a tengelyeket.

n  Egyszerű és gyors beépítés

n  Kopásálló, de nem koptat 

n Jó kémiai ellenállás

n  Jó hőellenállás 
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 Műszaki adatok
 Anyagok Grafit bevonatú PTFE fonal kenőanyagokkal 

 Alkalmazások Fekete lúg szivattyúk, vegyipari szivattyúk, keverők

 Kapható méretek 3,2 mm−25,4 mm (1/8"−1")

 Nyomáshatár 17 bar g (250 psig) Hőmérséklet határ 260 °C (500 °F)

 Sebesség 18 m/s (3 600 ft/min) pH 0−14

1760

 Műszaki adatok
 Anyagok Fehér PTFE fonál speciális töltőanyaggal 

 Alkalmazások Fehérítő szivattyúk, vegyipari szivattyúk, keverők

 Kapható méretek 6,4 mm−25,4 mm (1/4"−1")

 Nyomáshatár 20 bar g (300 psig) Hőmérséklet Min -40 °C−260 °C (-40 °F−500 °F)

 Sebesség 10 m/s (2 000 ft/min) pH  0 – 14 kivéve a fluort (F2),  
a CIF3 és rokon összetevőket,  
és olvadt alkáli fémeket

1765

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 90. oldalon.

Vegyszerálló tömítés
Erős és sűrű fonatú PTFE-grafit tömítőzsinór vegyipari alkalmazásokhoz, a grafit 
kitűnő tulajdonságaival.

n  A sűrű fonat kiváló  
szivárgás-szabályozást  
biztosít és megelőzi a  
szárazanyagok lerakódását

n  Kiváló kémiai 
ellenállás

n Nagy tengelysebesség 

Fehér vegyszerálló tömítés
Nem színező, vegyszerálló tömítés, ideális fehérítő szivattyúkhoz és egyéb forgó 
alkalmazásokhoz.

n  Színtartó

n  Kimagasló kémiai ellenállás

n  Alacsony súrlódás a  
nagyobb sebességhez

n  Tömítés élettartama  
hosszabb
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 Műszaki adatok
 Anyagok Szénszállal megerősített rugalmas grafittömítés 

 Alkalmazások Technológiai szivattyúk, kazán tápszivattyúk, tolózárak, papíripari őrlők, keverők

 Kapható méretek 3,2 mm−25,4 mm (1/8"−1")

 Nyomáshatár 14 bar g (200 psig)  Hőmérséklet Min -240 °C (-400 °F) 
  forgó alkalmazások  Max 650 °C (1 200 °F) gőz 
  275 bar g (4 000 psig) szelepek  Max 455 °C (850 °F) 
    oxidáló légkör

 Sebesség 20 m/s (4 000 ft/min) pH 0 – 14 kivéve: oleum,   
    salétromsav és királyvíz

1400R

 Műszaki adatok
 Anyagok Továbbfejlesztett PTFE grafitszálak  

 Alkalmazások Alkalmazások széles skálája Hőmérséklet határ 260 °C (500 °F)

 Kapható méretek 4,8 mm−25,4 mm (3/16"−1")

 Sebesség 18 m/s (3 600 ft/min) pH   0 – 14 kivéve az erős oxidálószereket  
 a 0 – 2 pH tartományban

1830

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 90. oldalon.

Speciális továbbfejlesztett PTFE grafittömítés
A szivattyúkra, keverőkre és más forgó berendezésekre érvényes szigorú  
előírások kielégítésére tervezett gazdaságos tömítés.

n  Kiváló kémiai ellenállás

n  Alacsony súrlódás, kevesebb  
hő keletkezik, nem koptatja a  
tengelyt és tengelyvédő  
hüvelyeket

n  Könnyen beépíthető  
és eltávolítható

n  Alacsony szivárgás és hosszú 
élettartam

Szénszál erősítésű grafit tömítőzsinór
A rugalmas grafit egyedi tömítési tulajdonságait egyesíti a szénszál  
mechanikai szilárdságával.

n Öblítésmentes tömítés

n   Nagy tengelysebességre való 
képesség

n  Passzív molibdát korróziós 
inhibitor

n  Szelepekben és  
szivattyúkban való  
használatra
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SuperSet™ 

 Verziók  Alkalmazások
 1730 SuperSet  Általános használat zagyokban és tiszta folyadékokban

 1400R SuperSet   Kopott gépek, nagy sebességű és magas hőmérsékletű  
alkalmazások

 1760 SuperSet  Erősen agresszív vegyi környezetek, 0-2 pH tartományú oxidálók 

 Műszaki adatok
 Anyagok Szénszál-erősítésű továbbfejlesztett grafit PTFE

 Alkalmazások Iszapszivattyúk, ásványi anyagok kezelésére szolgáló zagyok, visszaterelő szivattyúk

 Kapható méretek 9,5 mm−25,4 mm (3/8"−1")

 Nyomáshatár 28 bar g (400 psig) Hőmérséklet határ 260 °C (500 °F)

 Sebesség 18 m/s (3 600 ft/min) pH   0 és 14 között, a 0–2 pH-tartományba 
eső erős oxidálószerek kivételével

1830-SSP

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 90. oldalon.

ZAGYTÖMÍTŐ ANYAGOK 

Zagytömítő anyagok
Speciális továbbfejlesztett grafit PTFE fonalat és szénszálas erősítést kombináló 
hibrid fonallal készült.

n  A zagytömítési alkalmazások 
szigorú követelményeinek 
kielégítésére tervezett 
megoldás

n  Kiváló kémiai ellenállás

n  Alacsony súrlódás, kisebb 
hőfejlődés, nem koptató 
hatású, kíméli a tengelyeket 
és tengelyvédő hüvelyeket

Speciális tömítőkészletek
A Chesterton nagy teljesítményű  
tömítőkészletei a szabadalmaztatott  
SpiralTrac tömszelence betéttel csökkentik a 
vízfelhasználást és megnövelik a  
berendezés hasznos élettartamát.

n   Csökkenti az öblítővíz  
fogyasztást

n   Meghosszabbítja a gépnél  
a két csere közt eltelt  
átlagos időt

n   Csökkenti a tengelyvédő 
hüvely kopását



CSAPÁGY- ÉS HAJTÓMŰVÉDELEM

30K

30K 30KW 30KSW 30KB 30KBW

SPECIFIKÁCIÓK

Teljesítménye együttesen fennálló feltételektől függ, beleértve a tengely keménységét, tengely felületi érdességét, anyagot, kenést, hőmérsékletet és a nyomást.

TERMÉKPROFILOK: Alkalmazható szabványok: ISO3760/ISO3761 

 Anyag Mérettartomány* Hőmérséklet Sebesség Nyomás  Ajánlott használat Illesztő 
 (kombináció) mm (hüvelyk)  ˚C ( ˚F) m/s (ft/min) MPa (psi)  felület 
 (adapterek/tömítőgyűrűk)      (Rockwell C)

 AWC100 (PTFE)     Kiváló szárazon futáshoz 
 Poliamid     Kiváló alacsony viszkozitású közeghez ≥45 
      Vízre és gőzre nem alkalmas

 AWC300 (PTFE)     Kiváló magas viszkozitású közeghez  ≥55 
 Molibdén és üvegszál     Jó szárazon futáshoz. Jó vízhez 

 AWC400 (PTFE)     Kiváló vízhez. Jó szárazon futáshoz. ≥55 
 Szén és grafit     Jó alacsony viszkozitású közegekhez

      Kiváló szárazon futáshoz 
      Jó vízre és gőzre ≥45 
      Ásványi olajhoz nem alkalmas

AWC510 (PTFE)
Ásvány (FDA jegyzett)

 20−600 -20−149 max. 20 0,07 
 
 (0,787−24) (-30−300) (4 000) (10)

33K

SPECIFIKÁCIÓK

 Anyag Mérettarto-* Hőmérséklet Sebesség Nyomás  Ajánlott felhasználás Illesztés 
 (kombinacio) mány  ˚C ( ˚F) m/s (ft/min) MPa (psi)  felület 
 (adapterek/gyűrűk) mm (hüvelyk)     (Rockwell C)

 AWC800 adapterek (EU)
 AWC100 (PTFE) 25−610 85 12,7 0,07 Kiváló szárazon futáshoz ≥45 
 Poliamid (1−24) (185) (2 500) (10) Kiváló alacsony viszkozitású közegekhez

 AWC300 (PTFE) 25−610 85 12,7 0,07 Kiváló magas viszkozitású közeghez ≥55 
 Molibdén és üvegszál (1−24) (185) (2 500) (10) Jó szárazon futáshoz. Jó vízhez

 AWC400 (PTFE) 25−610 85 12,7 0,07 Kiváló vízhez. Jó szárazon futáshoz. ≥55 
 Szén és grafit (1−24) (185) (2 500) (10) Jó alacsony viszkozitású közegekhez

 AWC860 adapterek (EU)
 AWC100 (PTFE) 25−457 121 12,7 0,07 Kiváló szárazon futáshoz ≥45 
 Poliamid (1−18) (250) (2 500) (10) Kiváló alacsony viszkozitású közegekhez

 AWC300 (PTFE) 25−457 121 12,7 0,07 Kiváló magas viszkozitású közeghez ≥55 
 Molibdén és üvegszál (1−18) (250) (2 500) (10) Jó szárazon futáshoz. Jó vízhez

 AWC400 (PTFE) 25−457 121 12,7 0,07 Kiváló vízhez. Jó szárazon futáshoz. ≥55 
 Szén és grafit (1−18) (250) (2 500) (10) Jó alacsony viszkozitású közegekhez

*Nagyobb méretekért kérjük, forduljon a Chesterton forgalmazójához.
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A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 91. oldalon.

Csapágy- és hajtóművédelem
A fejlett tömítésvédelmi technológia bent tartja a  
kenőanyagot és kint tartja a szennyeződéseket  
biztosítva a hosszú élettartamot.

n   Az új kialakítás és új  
anyagok túlteljesítik a  
hagyományos ajakos  
tömítéseket

n   Nagy teljesítményű PTFE 
keverékek kiváló kopásálló-
sággal rendelkeznek

n   Az egyedi kialakítás miatt 
a súrlódás és a szár kopása 
kisebb

n   A nagy teljesítményű ajakos 
tömítések megakadályoz-
zák a szennyeződések  
bejutását a berendezésbe

Hasított kialakítású csapágy- és 
hajtóművédelem
Hasított kialakítású tömítés csapágy és hajtómű  
védelmére. 

Teljesítménye együttesen fennálló feltételektől függ, beleértve szárkeménységet, tengely felületi érdességét, anyagot, kenést, hőmérsékletet és a nyomást.

Alkalmazható szabványok: ISO3760/ISO3761 

n   A hasított kivitelnek  
köszönhetően nem  
szükséges szétszerelni a 
berendezést

n  Az új kialakítás és új  
anyagok túlteljesítik a  
hagyományos ajakos  
tömítéseket

n  Szabadalmaztatott  
kialakítás kombinálja a  
nagy teljesítményű PTFE  
és polimer anyagokat

n  PTFE bázisú anyagok kiváló 
kopás- és súrlódásállóságot 
biztosítanak 
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51K 51KW 51KHP 51KL

TERMÉKPROFILOK:

51K

ÜZEMELÉSI FELTÉTELEK 

 Elasztomerek  NBR80+PTFE HNBR 70 FKM70+PTFE 

 Statikus oldal anyaga  Textil +NBR Textil + HNBR Textil + FKM 

 Szalagrugó anyagai AISI 302-316 AISI 302-316 AISI 302-316

 Kenőzsírok  -20 °C/100 °C (-4 °F/212 °F)  -30 °C/150 °C (-22 °F/302 °F)  -20 °C/200 °C (-4 °F/392 °F)

 Ásványi olajok  -20 °C/100 °C (-4 °F/212 °F)  -30 °C/150 °C (-22 °F/302 °F)  -20 °C/200 °C (-4 °F/392 °F)

 Víz  5 °C/100 °C (41 °F/212 °F)  5 °C/150 °C (41 °F/302 °F)  5 °C/100 °C (41 °F/212 °F)

 Felületi sebesség m/s (ft/min)  15 (2 952 ft/min)  20 (3 937 ft/min)  25 (4 921 ft/min)

 Technikai nyomás Mpa (psi)  0,05 (7,25)  0,05 (7,25)  0,05 (7,25) 
 51K, 51KW, 51KL szárazanyag

 Technikai nyomás Mpa (psi)  Nyomás esetén Nyomás esetén Nyomás esetén 
 51K, 51KW, 51KL osztott   nem alkalmazható nem alkalmazható nem alkalmazható

 Technikai nyomás Mpa (psi)  0,4 (58)  0,4 (58)  0,4 (58) 
 51HP szárazanyag

  Mérettartomány mm (hüvelyk)**  
 tömítés külső átmérője 300−1 200 (12−47) 300−1 200 (12−47) 300−1 200 (12−47) 

50K

ÜZEMELÉSI FELTÉTELEK 

 Anyag NBR70 FKM 70

 Kenőzsírok  -20 °C/100 °C (-4 °F/212 °F)  -20 °C/150 °C (-4 °F/302 °F)

 Víz 5 °C/100 °C (41 °F/21 °F)  5 °C/80 °C (41 °F/176 °F)

 Kerületi sebesség m/s (ft/min) 12 m/sec (2 362 ft/min)*  20 m/sec* (3 937 ft/min)

 Technikai nyomás Mpa (psi)  0,03 (4,35)  0,03 (4,35)

 Mérettartomány mm (hüvelyk)** tengely átm. 200−1 650 (8−65) 200−1 650 (8−65)

50KA 50KAX 50KL 50KE 50KRME

TERMÉKPROFILOK:

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 91. oldalon.

FORGÓTENGELY-TÖMÍTÉS

Forgótengely homloktömítés 
Szilárd szemcsék, por és folyadékok behatolása  
elleni védelemre tervezték forgó alkalmazásokhoz  
kenőanyagok tömítésével együtt.

 *  8 m/s (1 574 ft/min) felett a tömítést axiális irányban meg kell támasztani, 12 m/s (2 362 ft/min) felett radiális  
retencióra van szükség.
 ** Más méretekért kérjük, forduljon a Chesterton forgalmazójához.

n   Kiváló teljesítményű  
elasztomer anyagok 

n  Hosszú távú elasztikus  
memória és kiváló  
ellenállás az  
elöregedéssel szemben 

n  Optimalizált ajak  
inter ferencia alacsony  
súrlódással 

n  Nincs szükség a berendezés 
átalakítására

Forgótengely tömítés
Célja, hogy tartós megoldást és kiváló védelmet nyújtson a forgó 
alkalmazá soknál a csapágyházakhoz és hajtóművekhez a  
nehézipar egészében.

n   Kiváló kopásállóság 

n   Speciálisan tervezett tömítő 
ajkak önkenő elasztomerrel 
kombinálva a súrlódás 
csökkentésének érdekében

n   Elérhető hasított és  
végtelenített kivitelben

n   Nincs szükség a berendezés 
módosítására

* * Más méretekért kérjük, forduljon a Chesterton forgalmazójához.



52K

 Elasztomerek  NBR80+PTFE FKM70+PTFE

 Fémház anyaga  C72 edzett  C72 edzett 

 Garter rugó anyaga* AISI 302-316 AISI 302-316

 Kenőzsírok  -30 °C/100 °C (-22 °F/212 °F)  -20 °C/200 °C (-4 °F/392 °F)

 Ásványi olajok  -30 °C/100 °C (-22 °F/212 °F)  -20 °C/200 °C (-4 °F/392 °F)

 Víz 5 °C/100 °C (41 °F/212 °F)  5 °C/100 °C (41 °F/212 °F)

 Felületi sebesség m/s (ft/min) 15 (2 952)  25 (2 952)

 Technikai nyomás Mpa (psi)  0,05 (7,25)  0,05 (7,25)

 Mérettartomány mm (hüvelyk)**  
 Tömítés külső átmérője 300−1 200 (12−47) 300−1 200 (12−47)

ÜZEMELÉSI FELTÉTELEK 

52K 52KW 52KHP

TERMÉKPROFILOK:

53K

ÜZEMELÉSI FELTÉTELEK 

 Elasztomerek NBR70+PTFE FKM 70+PTFE

 Fémház anyaga  Fe-PO3 Fe-PO3

 Acél térkitöltőgyűrű anyaga Fe37 Fe37

 Rugótartó anyaga  AISI 301  AISI 301

 Rugó anyaga  AISI 316  AISI 316

 Kenőzsírok  -20 °C/100 °C (-4 °F/212 °F)  -20 °C/200 °C (-4 °F/392 °F)

 Ásványi olajok  -20 °C/100 °C (-4 °F/212 °F)  -20 °C/200 °C (-4 °F/392 °F)

 Felületi sebesség m/s (ft/min) 25 (4 921)  25−35 (4 921−6 889)

 Technikai nyomás MPa (psi)  0,05 (7,25)  0,05 (7,25) 
 53K, 53KW, 53KL, 53KHS, 53KLPT

 Technikai nyomás MPa (psi) 53KHP  0,1 (14,5)  0,1 (14,5)

 Mérettartomány mm (hüvelyk)** 
  Tömítés külső átmérője 300−1 200 (12−47) 300−1 200 (12−47)

53K 53KW 53KHP 53KL 53KLHS 53KLPT

TERMÉKPROFILOK:

Töm
ítési m

egoldások  
forgógépekhez
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A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 91. oldalon.

Forgótengely tömítés
Célja, hogy tartós megoldást és kiváló védelmet nyújtson a forgó 
alkalma zásoknál a csapágyházakhoz és hajtóművekhez a  
nehézipar egészében. Az egyedi kialakítás rugalmas merevítőgyű-
rűvel jobb illesztést biztosít a tömítésfészekben és lehetővé teszi a 
tömszelencében az üzembe helyezést zárófedelek nélkül. 

 **Kérésre PVC borítás, a por rugóba 
jutásának megelőzésére
** Más méretekért forduljon a  
Chesterton forgalmazójához.

n   Egyedülálló ajak kialakítás

n   Speciálisan tervezett tömítő 
ajkak önkenő elasztomerrel 
kombinálva a súrlódás  
csökkentésének érdekében

n   Rugalmas fém  
merevítőgyűrű a zárófedél 
nélküli beépítés érdekében

n   Nincs szükség a berendezés 
módosítására

Forgótengely tömítés
Célja, hogy tartós megoldást és megfelelő védelmet biztosítson 
nagy sebességű és pontatlan illesztésű alkalmazásokban  
a nehéziparban. 

n   Egyedülálló ajak előfeszítő 
rendszer rugalmas  
garter-finger rugóval 

n   Speciálisan tervezett  
tömítés ajak önkenő  
adalékkal kombinálva a  
surlódás csökkentése  
érdekében

n   Nagy tengely ütést 
kompenzáló jellemző 

n   Kenőolaj filmet képez az 
ajak alatt a tömítés  
hosszabb élettartamához

 ** Más méretekért forduljon a Chesterton forgalmazójához.



 Anyag  Mérettartomány* Hőmérséklet Nyomás   Sebesség 
 (kijelölés) mm (hüvelyk)  ˚C ( ˚F) MPa (psi) m/s (ft/min)

 AWC700 (FKM) 6−152 (1/4−6) -30−200 (-20−400) 34,5 (5 000) 1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6−1 400 (1/4−55) -50−85 (-60−185) 103,5 (15 000) 1 (200)

 AWC830 (EU) 6−254 (1/4−10) -35−75 (-30−165) 52,0 (7 500) 0,9 (185)

 AWC850 (EU) 6−254 (1/4−10) -50−104 (-60−220) 103,5 (15 000) 0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6−508 (1/4−20) -50−120 (-60−250) 103,5 (15 000) 1,25 (250)

R22KN5

SPECIFIKÁCIÓK

R22KN5

TERMÉKPROFIL:

AWC100 (PTFE) 
Poliamid 

45

 Dinamikus 
0,2−0,4 
(8−16)

Statikus 
0 ,4−0,8 
(16−32)

 Anyag** 
(kombináció) 
(adapterek/ 

tömítőgyűrűk)

Tengelyméret* 
mm (hüvelyk)

Hőmér-
séklet 
 ˚C ( ˚F)

Sebesség 
m/s (ft/min)

Illeszkedő 
felület 

(Rockwell 
C)

 Ajánlott
 felhasználás***

AWC300 (PTFE) 
Molibdén és  

üvegszál 
55

AWC400 (PTFE) 
Szén és grafit 55

AWC510  
Ásvány  

(FDA jegyzett)

25−200 
(1−8)

-20−150 
 (-30−300)

max. 5 
(984)

max. 1 
(150)

45
Kiváló szárazon futáshoz 

Jó vízre vagy gőzre 
Csokoládé és szirupok 

Ásványi olajhoz nem alkalmas

Kiváló vízhez vagy gőzhöz 
Jó szárazon futáshoz

Jó alacsony viszkozitású  
közegekhez 

Porok, aszfalt,  
agyag, iszapok

Kiváló szárazon futáshoz 
Kiváló alacsony viszkozitású  

közeghez (<2 000 cp) 
Porok, olaj, gyanták,  

ragasztók, festék  
Vízre és gőzre nem alkalmas

Kiváló magas viszkozitású  
közeghez (>2 000 cp) 
Jó szárazon futáshoz 
Jó vízhez és gőzhöz 

Nyomás 
MPa (psi)

Felületki-
dolgozás 

µm  Ra  
(µ hüvely) 

30KC

SPECIFIKÁCIÓK

TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK FORGÓGÉPEKHEZ
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TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK FORGÓGÉPEKHEZ
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A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 91. oldalon.

Hasított kialakítású 
forgótengely-tömítés
Nagy teljesítményű, kis sebességű, akár 
nagy ütésű alkalmazásokhoz.

A tömítés a hasításnál illeszkedhet “interlock”, 
nyílhegy vagy ferde vágású kialakítással, a 
magasság és keresztmetszet függvényében.

*  Ha nagyobb méretekre van szüksége, forduljon 
a Chesterton képviselőjéhez.

n   Rugalmas dinamikus  
ajakos kialakítás a nagy  
tengely ütés 
kompenzálására 

n  Hasított kivitel leegyszerűsíti 
az üzembe helyezést

n  A robosztus statikus ajak  
kialakítás lehetővé teszi 
több elem beépítését és  
biztosítja a stabilitást 

n  Kiváló kopásálló képessége 
miatt alkalmas nehézipari 
beépítésre

Tömítések viszkózus  
folyadékokhoz és porokhoz 
Nagy teljesítményű, kipróbált patronos  
kialakítás porok és viszkózus folyadékok  
tömítésére. 

n   Felülmúlja a hagyományos 
tömítőanyagokat viszkóz 
folyadékok és száraz porok 
tömítésekor 

n   Csökkenti a leállási időt,  
üzembe helyezése  
egyszerű, változatos 
cartridge kialakítás

n   A tömítés hatékonyságát 
növelő speciális PTFE  
anyagok

n   Egyedi tervezésű cartridge 
a berendezés méreteihez 
gyártva

 *   Nagyobb méretekért kérjük,  
forduljon a Chesterton  
forgalmazójához

 **  Elérhető fluorelasztomer O-gyűrűkkel 
(FDA jegyzett AWC510-zel) 

 *** Tengely ütés max. 0,15 mm (0,005”)



 Anyag  Mérettartomány* Hőmérséklet pH tartomány 
 (kijelölés) mm (hüvelyk)  ˚C ( ˚F)  

 AWC520 (PTFE) 25−600 (1−24) 200-ig (400) 0−14

 AWC800 (EU) 25−1 400 (1−55) 100-ig (185) 4−10

14K

R14K R14KRB2P R14KRBS R14KPF

SPECIFIKÁCIÓK

TERMÉKPROFILOK:

Kiegészítő termékek

Töm
ítési m

egoldások  
forgógépekhez

27

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 91. oldalon.

Fojtópersely
Robusztus fojtópersely forgó  
berendezéshez.

n   Hasított kivitel leegysze-
rűsíti az üzembe helyezést

n   Megelőzi, hogy a szeny-
nyeződések bejussanak a 
tömszelen cébe, ezzel  
meghosszabbítják a  
tömítések és tömítő  
zsinórok élettartamát

n   Speciális ajak kialakítás 
kontrollálja a folyadék  
átfolyást

n   Szivattyúkhoz és más forgó 
berendezésekhez, például 
agitátorokhoz, keverőkhöz 
és finomítókhoz tervezték

Alkalmazható szabványok: ISO 3069 

800 GoldEnd® szalag
Hőálló, nagy sűrűségű  
PTFE tömítőszalag.  
Lásd 64. oldal.

785 és 785 FG
Hőálló, extrém 
nyomásálló 
szerelőpaszta.  
Lásd 62. oldal.

860 - Formálható 
polimer tömítés
Kétkomponenses, extrudálható 
felülettömítő anyag menet- és 
karimatömítéshez.  
Lásd 64. oldal.

615 HTG
Hőálló kenőzsír ellenáll 
extrém nyomásnak.  
Lásd 60. oldal.

Kenőanyag- 
adagolók
Automatikus 
kenőanyag-adagolók 
Chesterton zsírok és 
olajak adagolásához. 
Lásd 61. oldal.

662FG zárófolyadék
22-es ISO-osztályba sorolt, nagy 
teljesítőképességű kenőanyag, 
mely kifejezetten a csúszógyűrűs 
tömítési alkalmazásokhoz szolgáló 
zárófolyadékként használható. 
Lásd www.chesterton.com.
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Akár speciális tengelytömítésről, akár a hajtómű 
védelméről, akár védőbevonatokról van szó, a  
Chesterton teljes körű megoldást nyújt a szivattyú 
megbízhatóságának fokozása érdekében.

Polimer labirintus tömítés 
Labirintus tömítés szivattyúkhoz, 

motorokhoz és hajtóművekhez 

Haladó kenési technológia  
A Chesterton QBTTM technológiája. 

Meghosszabbítja a csapágyak 
élettartamát. Ellenáll a kopásnak, 

terhelésnek és korróziónak. 

Megmunkálható kompozit  
Kopott tengelyek újraépítése 

 és védelme

Védőbevonat betonhoz  
és fémekhez 

Szivattyú alaplemez, keret  
és szivattyúalap védelme

Egyéb ARC hatásfokjavító  
és védőbevonat termékek 

Egyéb karbantartási és javítási termékek 

Szerelőpaszták  
Megakadályozza a 

rozsdaképződést és a csavarok 
beszorulását, megelőzi kopást és 

korróziót a csapágyak rögzítésekor 

Hideg galvanizáló vegyület  
 Tiszta cink mikronizált részecskéi 

védenek a galvanikus korrózió ellen. 
Használható csavarozásokon,  

hegesztési varratokon és támaszokon.

Menettömítők 
Nagy teljesítményű PTFE  

szalagok és paszták

Tömítés 
Tetszőleges méretű, formálható 

polimertömítés előállítása 

Tömítési megoldások forgógépekhez



Tömítési megoldások forgógépekhez
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Automatikus mikroprocesszor 
vezérelt adagoló rendszer

Pontos kenőanyag-mennyiséget 
adagol; használata és üzembe 

helyezése egyszerű. 

Csapágyvédelem  
A csapágyház védelme  

nagy teljesítményű  
csapágytömítéssel

Patronos tömítések
A tömítési teljesítmény  

modernizálása az új fejlesztésű, 
könnyen szerelhető egyszeres 
kazettás tömítésekkel, vagy  

az S20 kettős kazettás  
tömítésekkel.

Osztott csúszógyűrűs  
tömítések

Kiváló teljesítmény egyszerű 
beszereléssel 

 Szivattyútömítés
A karbantartási költségek és 

perselykopás csökkentése

SuperSet™
Lehetőség speciális 

tömítőrendszerre a tömítés 
élettartamának növelése 

érdekében 

Környezetvédelem 
A koptató hatású anyagok,  

zagy eltávolítása a töms zelen-
ceházból, és így a zsinóros  
és csúszógyűrűs tömítések 
 élettartamának növelése 

Fojtóperselyek 
A tömszelence védelme  

és az öblítési térfogatáram 
csökkentése

Tömszelence-tömítés 
Megbízható tömszelence-
tömítési megoldások nagy 

viszkozitású folyadékokhoz és 
szemcsés anyagokhoz 

Védőbevonatok fémekhez 
A járókerék és járókerékház 

újjáépítése, helyreállítása és 
bevonása 



TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK STATIKUS BERENDEZÉSEKHEZ

A Chesterton® zsinóros és lapostömítései azzal, hogy minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket 
kínálják, az ügyfeleink számára lehetővé teszik céljaik megvalósítását.

Alkalmazás-specifikus megoldások
Egyes alkalmazásoknál nem felelnek meg az  
üzemszerte használt tömítések, és vannak olyan  
alkalmazások, amelyek speciálisan kifejlesztett  
megoldást igényelnek. A Chesterton egyedülálló  
termékeket fejlesztett ki, amelyek lehetővé teszik  
a legjobb teljesítményt a berendezések specifikus  
részeinél és adott szolgáltatási feltételek mellett  
a különböző iparágakban. Néhány példa:

n  Koromfúvó megoldások az energiaiparnak
n  Megoldások oldószeres viaszmentesítő  

egységekhez a kőolaj-finomító ipar számára 

Érték és teljesítmény programok
Számos különböző alkalmazás létezik a feldolgozó 
üzemben és az iparágban. A kritikus alkalmazásoknál 
a legjobb teljesítményt nyújtó tömítésre van szükség, 
a kevésbé igényes alkalmazásoknál teljes mértékben 
megfelel egy szokásos tömítőanyag.

n  Kiemelkedő teljesítményű tömítőanyag
n  Szokásos tömítőanyagok
n  Megoldások minden üzemnek és iparágnak
n  Középpontban az összköltség

Megbízhatóság és környezetvédelem
A Live Loading a karimakötéseknél és szelepeknél 
növeli a rendelkezésre állást, miközben csökkenti a 
veszélyes közeg szivárgását, növelve a zsinóros vagy 
lapos tömítések megbízhatóságát.

VALÓSÍTSA MEG  
KÖRNYE ZETVÉDELMI ÉS 
ÜZLETI CÉLJAIT
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1622

Közeg

Tömítő-
zsinórok  
arma-
túrákhoz

Karima 
tömítések

Család

1600

Duragraf F

Duragraf T

ECS-T

1724

1724 low E

5800

5300/5200 
Live Loading 

szelep

455EU

Termék

553

Igénybevétel Fő előny Berendezés

5800E

5800T

459

Szeleptömítő anyagok és tömítések alkalmazási útmutatója

Forduljon a helyi hivatalos 
Chesterton forgalma zóhoz 
az alkalmazáshoz  
leginkább megfelelő  
termék kiválasztása  
érdekében.
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Camprofile  
tömítés 
KG1/KR

Spirál tömítés 
SG/SGI/ 
SR/SRIR

Karima  
Live Loading

Steel Trap™  
tömítés

= Jó  = Megfelelő= Kiváló



 Műszaki adatok 5500 5505L 5505H
 Anyagminőség

 

 Hőmérséklet -200 °C–300 °C  -100 °C–350 °C 0 °C–600 °C 
  (-328 °F−575 °F)  (-148 °F−662 °F) (32 °F−1 100 °F)

 Korrózió ellenállás jó jó átlagos

 Alkalmazások  Használja a Chesterton® Camprofile vagy Steel Trap™  
tömítésekkel a karimákon, hőcserélőkön, tartályokon, reaktorokon, 
szelepfedeleken, készülékházakon, nézőüvegeken

 Garancia 3 éves garancia (feltételeket lásd a Live Loading garanciájában) 

LIVE LOADING
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TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK STATIKUS BERENDEZÉSEKHEZ

Speciális 
rozsdamentes acél  

Nagy szilárdságú,  
magas hőmérsék- 
letnek ellenálló és 
korrózióálló  
rozsdamentes acél 

Krómacél oxid 
bevonattal

  

n  Megbízhatóság leállástól 
leállásig

n  Jelentősen csökkenti  
a leállási időt a kritikus  
berendezéseken

n  Csökkenti a légemissziót  
és eleget tesz a környezet-
védelmi előírásoknak

n   Csökkenti a szivárgást és  
a termékveszteségeket

n   Csökkenti a biztonsággal és 
karbantartással kapcsolatos 
aggodalmakat

n   Javítja az üzemi  
hatékonyságot és csökkenti 
az összköltséget

Chesterton Live Loading rendszer
A Chesterton Live Loading karimatömítés növeli a karima  
megbízhatóságát a karima kötőelemekben tárolt rugalmas  
energia növelésével. Ezzel biztosítható, hogy az előre kiszámított  
tömítés előfeszítés mindenkor ugyanaz marad a nyomásinga-
dozások, a tömítés vastagságának csökkenése vagy a hőmérséklet 
változások ellenére is. A Chesterton karima tányér rugókat  
kifejezetten a karima-alkalmazásokhoz tervezték, szélsőséges  
mechanikai és hőmérsékleti körülmények között is megtartják  
rugalmasságukat. 

A megbízhatóság növelése, alacsonyabb légemisszió és  
az összköltségek csökkentése testre szabott tömítési  
megoldások használatával a kritikus karimáknál.

Karimák és hőcserélők 

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 90. oldalon.
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 Műszaki adatok
 Anyagok  5300 préselt grafittömítés 1600 Inconel® típusú megerősített fonott grafit 

tömítőzsinórral és osztott szén persellyel, valamint live loading rugókészlettel.

 Nyomás 317 bar g (4 600 psig)

 Hőmérséklet 
 Maximum  2 760 °C (5 000 °F)  nem oxidáló légkörben

  430 °C (800 °F) oxidáló légkörben

 Minimum  -240 °C (-400 °F)

 pH  0 és 14 között, kivéve: oleum, salétromsav, királyvíz,  
fluor, sósav és hidrogén-fluorid.

 Alkalmazások  Tolózárak és levegő/motoros működtetésű szelepek az energia,  
petrolkémiai, olajfinomító, vegyészeti és más iparágakban.

 Garancia 5 éves garancia (a feltételeket lásd a szelepkibocsátási garanciában) 

 A Chesterton 5300 és1600 tömítési megoldásai megfelelnek az API589 szerinti tűzvédelmi  
előírásoknak.

Chesterton® 5800 live loading 
szabályzószelep készletek
5800 grafit trapéztömítés 30%-kal 
csökkenti a szelepszár súrlódását a 
négyzetes keresztmetszetű, sajtolt 
grafittal öszehasonlítva. 

Szelepek 

Egyéb verziók

Egy mérnökileg méretezett tömítési rendszer,  
megbízhatóan működik leállástól leállásig,  
miközben megfelel a legszigorúbb környezetvédelmi  
előírásoknak.

n  Növeli a kritikus szelepek  
megbízhatóságát

n  Kompenzálja a rendszerben  
a nyomásingadozásokat,  
rezgéseket és a hőmérséklet  
váltakozásokat.

n  Megakadályozza a szivárgást 
n  Meghosszabbítja a két csere közt 

eltelt átlagos időt
n  Csökkenti a karbantartási  

költségeket
n  Az alacsony szeleporsó  

surlódás biztosítja  
megbízható üzemelést 

Töm
ítési m

egoldások statikus  
berendezésekhez

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 90. oldalon.

Alkotóelemek  5100 típusú karbonhüvely 

5300 típusú tömítőgyűrűk 

1600 típusú zárógyűrűk

5150 típusú  
live loading  
készletek



 

LÉGEMISSZIÓ  
SZABÁLYZÁSA

TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK STATIKUS BERENDEZÉSEKHEZ

Légemissziót szabályzó tömítés tolózárakhoz

1622 alacsony légemissziós szeleptömítés
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 Műszaki adatok
 Anyagok  Inconel huzallal erősített rugalmas grafittömítés 

különleges blokkoló anyagokkal

 Kapható méretek 3,2 mm−17,5 mm (1/8"−1")

 Nyomás 355 bar g (5 000 psig)

 Hőmérséklet Max. 650 °C (1 200 °F) gőz  (850 °F) oxidáló légkör 

 pH  0 – 14 kivéve erős oxidálószerekben

 Alkalmazások  Kibocsátási követelményeknek eleget tevő blokkszelepek az  
olajfinomító, petrolkémiai és vegyészeti iparban.

n  Különlegesen alacsony  
légemisszió

n Tűzbiztos
n Spulnira tekert kiszerelés
n Nagy nyomásra alkalmas

A Chesterton 1622 légemissziós tömítőzsinórt úgy tervezték, hogy 
minimálisra csökkentse a szelep emissziós értékét és túlteljesítse a  
jelenlegi kibocsátási követelményeket az energiai, petrolkémiai, 
olajfinomító, vegyi és más iparágakban.

Garantált 100 ppm-nél kedvezőbb tömítés 5 évre  
az EPA 21. módszer alapján 
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Vezérlőszelepek tömítése légemisszió-szabályzással 

1724 Vezérlőszelep-tömítés  
légemisszió-szabályzással

 Műszaki adatok
 Anyagok  Préselt fonott PTFE tömítőzsinór, osztott szén persely, Live Loading 

patronszerelvények, új csapszegek és csavarok (speciális előre  
kialakított készletek csak Fisher, Valtek és Masoneilan szelepekhez)

 Hőmérséklet határ 205 °C (400 °F)

 Ellenállás a vegyi   pH 0-14 kivéve az olvadt alkáli fémeket, fluort 
 hatásokkal szemben  és erős oxidálószereket 

 Alkalmazások   Kibocsátási követelményeknek eleget tevő vezérlőszelepek az olajfi-
nomító, petrolkémiai és vegyiparban. 

n  Emisszió csökkentése szelepcsere 
nélkül 

n  Vizuális nyomatékellenőrzés  
minimalizálja a „forró”  
nyomatékokat csökkentve  
a biztonsági kockázatokat

n  Könnyen beszerelhető

A Chesterton® 1724 Low E különösen alkalmas a vezérlő-
szelepekhez, amelyek minimális légemissziót igényelnek. A 
készletek kialakíthatók a meglevő vezérlőszelepek  Low E  
teljesítményre való frissítéséhez. Speciális előre kialakított 
készletek, amelyek alkalmasak a Fisher®, Valtek® és  
Masoneilan® szelepekhez. 

Garantált 100 ppm-nél kevesebb tömítés 5 évre az EPA 21. 
módszer alapján

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 90. oldalon.
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 Műszaki adatok
 Anyagok Inconel huzallal erősített rugalmas grafittömítés 

 Alkalmazások Tolózárak, zárógyűrűként szabályzószelepeken, motorszelepek és koromfúvók

 Kapható méretek 3,2 mm−25,4 mm (1/8"−1")

 Nyomáshatár 580 bar g (8 400 psig) Hőmérséklet Max 650 °C (1 200 °F) gőz 
    Max 455 °C (850 °F) 
    oxidálódó környezet

 pH 0 – 14 kivéve erős oxidálószerek

1600

 Műszaki adatok
 Anyagok PTFE fonal védő kenőanyagokkal 

 Alkalmazások Tolózárak, motoros szelepek, szabályzószelepek

 Kapható méretek 3,2 mm−25,4 mm (1/8"−1")

 Nyomáshatár 210 bar g (3 000 psig) Hőmérséklet határ 260 °C (500 °F)

 pH 0−14

1724

 Műszaki adatok
 Anyagok Sajtolt nagy tisztaságú grafit 

 Alkalmazások Szabályozószelepek

 Nyomás 210 bar g (3 000 psig)  Hőmérséklet határ 2 760 °C (5 000 °F)  
  nincs zárógyűrű  Nem oxidálódó környezet 
  310 bar g (4 500 psig)   430 °C (800 °F) 
  1600 zárógyűrűk  Oxidálódó környezet)

 pH 0−14

5800

TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK STATIKUS BERENDEZÉSEKHEZ — SZELEPTÖMÍTÉS

Töm
ítési m

egoldások statikus  
berendezésekhez

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 90. oldalon.

SZELEPTÖMÍTÉS

Speciális szelepszár tömítés
Spulnira tekert kiszerelés, garantáltan alacsony légemissziós kibocsátás.

PTFE szeleptömítés
Kiváló kibocsátás-szabályzás és kémiai ellenállás.

Grafit trapéztömítés
A szabadalmaztatott szabályzószelep tömítési megoldást azzal a céllal  
tervezték, hogy csökkentsék a szelepszár súrlódását és javítsák a tömíthetőséget.

n Tűzbiztos

n  Kiemelkedő kibocsátás- 
szabályzás

n Nagy nyomáson üzemel

n Garantált teljesítmény

n  Könnyen méretre vágható a 
helyszínen

n   Kiváló kémiai 
ellenállás

n   Kiemelkedő légemissziós 
szabályzás

n   Rugalmas marad

n   Dramatikusan jobb  
szelepszár reagálás

n   Garantáltan alacsony  
légemisszió

n   Kiváló kémiai és  
hőmérséklet ellenállás 
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TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK STATIKUS BERENDEZÉSEKHEZ — KARIMA- ÉS OSZTÓSÍK-TÖMÍTÉSEK

FÉMHÁZAS TÖMÍTÉSEK
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 Műszaki adatok
 Anyagok Fémhordozó szinte minden fémből grafit, PTFE vagy kerámia tömítőelemekkel

 Alkalmazások Csőkarimák, hőcserélők, tartályok, reaktorok, szelepfedelek, készülékházak

 Nyomáshatá 415 bar g (6 000 psig) Hőmérséklet Légkör -200 °C és 500 °C  
    (-328 °F−932 °F) között  
    Gőz max. 650 °C (1 200 °F) 
    Inert közeg -200 °C és 900 °C  
    (-328 °F−1 650 °F) között

 pH 0−14

Steel Trap™ 

 Műszaki adatok
 Anyagok  Rozsdamentes acél hordozó grafit vagy PTFE tömítőelemmel  

(több anyag is rendelkezésre áll) 

 Alkalmazások Csőkarimák, hőcserélők, tartályok, reaktorok, szelepfedelek, készülékházak

 Nyomáshatár 300 bar g (4 350 psig) Hőmérséklet grafit tömítő réteg 550 °C (1 020 °F) 
    inert hordozóanyag -200 °C és 900 °C 
    (-328 °F−1 650 °F) 
    között PTFE tömítőréteg 300 °C  
    (572 °F)

 pH 0−14

Fésűstömítés 

 Műszaki adatok
 Anyagok  Rozsdamentes acél tekercsek grafit vagy PTFE tömítőréteggel, rozsdamentes acél belső 

gyűrű, bevonatos szénacél külső gyűrű (több anyag is rendelkezésre áll) 

 Alkalmazások Csőkarimák, tartályok, reaktorok, szelepfedelek, készülékházak 

 Nyomáshatár 350 bar g (725 psig) Hőmérséklet határ grafit tömítőréteg 450 °C (840 °F) 
    PTFE tömítőréteg 300 °C (570 °F)

 pH 0−14

Spiráltömítés

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 91. oldalon.

Nagy teljesítményű félfémes tömítés 
Kiemelkedően megbízható karimatömítés kiváló légemissziós-szabályzással.

Gazdaságos fémházas tömítés 
Kiváló légemissziós teljesítmény rozsdamentes acél betéttel.

Nagy teljesítményű fémházas tömítés
Innovatív karimatömítő rendszer fokozott igénybevételeknél a karimák  
biztonságos és állandó tömítésére.

n  Bizonylatoltan alacsony  
légemissziós kibocsátás

n   Magas szintű  
megbízhatóság

n   DIN és ANSI szabványnak 
megfelelő tömítések

n   Egyedi alakban is kaphatók, 
beleértve a hőcserélő  
tömítéseket is 

n   Gazdaságos, fémházas  
megoldás

n Alacsony kibocsátások

n  DIN és ANSI szabványnak 
megfelelő tömítések és 
egyedi formák is kaphatók

n Különböző konfigurációk

n   Vékony kialakítás és a puha 
tömítőanyag beágyazás 
nagyobb biztonságot ad 

n   Hagyományos lapostömíté-
sek kiváltására módosítások 
nélkül

n   Előállítható gyakorlatilag 
bármilyen alakban
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 Műszaki adatok
 Anyagok Rugalmas grafit 0,026 mm-es nikkel lapos betéttel 

 Alkalmazások  Csőkarimák, tartályok, reaktorok, szelepfedelek, készülékházak 

 Kapható vastagságok 1 mm, 1,6 mm (1/16"), 2 mm, 3,2 mm (1/8")

 Lapméret 1 000 x 1 000 mm (39" x 39")

 Nyomáshatár 140 bar (2 000 psi)

 Hőmérséklet határ 870 °C (1 600 °F ) nem oxidáló, 454 °C (850 °F) oxidiáló, minimum -200 °C 

 Ellenállás a vegyi  
 hatásokkal szemben  pH 0-14

459
Grafit tábla nikkel erősítéssel 

 Műszaki adatok
 Anyagok Rugalmas grafit 100 µm 316SS rozsdamentes acél betét 

 Alkalmazások Csőkarimák, tartályok, reaktorok, szelepfedelek, készülékházak 

 Kapható vastagságok 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

 Lapméret 1 500 mm x 1 500 mm (59" x 59")

 Nyomáshatár 120 bar g (1 740 psig) Hőmérséklet határ 500 °C (932 °F)

 pH 0−14

Duragraf T

n   Kézzel könnyen méretre 
vágható 

n   Kiváló nyomásállóság 

n   Magas hőmérséklet  
stabilitás 

n   Kiváló kémiai ellenállás

LAPOSTÖMÍTÉSEK

Töm
ítési m

egoldások statikus  
berendezésekhez

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 91. oldalon.

 Műszaki adatok
 Anyagok Rugalmas grafit 50 µm 316SS rozsdamentes acél betét 

 Alkalmazások Csőkarimák, tartályok, reaktorok, szelepfedelek, készülékházak 

 Kapható vastagságok 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

 Lapméret 1 000 mm x 1 000 mm (39" x 39")

 Nyomáshatár 100 bar g (1 450 psig) Hőmérséklet határ 500 °C (932 °F)

 pH 0−14

Duragraf F
Továbbfejlesztett grafit tábla tömítés
Könnyen használható, gazdaságos, általános célú grafit tábla rozsdamentes  
acélbetéttel.

Továbbfejlesztett grafit tábla tömítés
Nagy tisztaságú grafit tábla rozsdamentes acél betéttel.

n   Kézzel könnyen méretre 
vágható

n  Kiváló teljesítmény gőzben 
és agresszív közegben

n  Kapható előre kivágott 
tömítésként szabvány és 
egyedi méretekben  

n   Kapható nukleáris  
bizonylatolt minőségben is

n  Mechanikai kötés biztosítja 
a homogenitást

n  Kapható előre kivágott 
tömítésként szabvány és 
egyedi méretekben
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 Műszaki adatok
 Anyagok Aramidszálak, speciális töltőanyagok és NBR kötőanyag 

 Alkalmazások  Folyékony és gáz közeg, ivóvíz alkalmazások, általános alkalmazások 
az iparban

 Kapható vastagságok 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

 Lapméret 1 500 mm x 1 500 mm (59" x 59")

 Nyomáshatár 85 bar g (1 230 psig) Hőmérséklet határ 250 °C (482 °F)

BS 7531 Grade Y

455EU 

TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK STATIKUS BERENDEZÉSEKHEZ — KARIMA- ÉS OSZTÓSÍK-TÖMÍTÉSEK
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 Műszaki adatok
 Anyagok Aramidszálak, üvegszálak, speciális töltőanyagok és NBR kötőanyag

 Alkalmazások Olajok, gázok, vegyianyagok, hűtőközegek, gőz, víz minden iparágban

 Kapható vastagságok 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

 Lapméret 1 500 mm x 1 500 mm (59" x 59")

 Nyomáshatár 120 bar g (1 740 psig) Hőmérséklet határ 450 °C (842 °F)

 BS 7531 Grade X

553

 Műszaki adatok
 Anyagok PTFE töltőanyagokkal

 Alkalmazások  Nagy nyomású és hőmérsékletű alkalmazások, különösen a vegyszer- és  
szénhidrogénüzemekben erős savakkal szemben

 Kapható vastagságok 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

 Lapméret 1 500 mm x 1 500 mm (59" x 59") kivéve 1 mm vastagság: 
  1 200 mm x 1 200 mm (47" x 47")

 Nyomáshatár 83 bar g (1 200 psig) Hőmérséklet határ 260 °C (500 °F)

 pH 0−14

ECS-T 

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 91. oldalon.

Környezetbarát tömítés
Specifikusan azzal a céllal tervezték, hogy a környezetet mentesítsék a veszélyes 
anyagoktól az ökológiai összetételt kiváló tömítési tulajdonságokkal egyesítve.

n   Alkalmazható gőzben, 
vegyi anyagokban  
és a különböző 
szénhidrogénekben

n   Kiváló általános célú  
finomítói tömítés

n   Magas hőmérséklet és  
nyomás tulajdonságok 

Általános lapostömítés
Többcélú tömítés kiváló teljesítménnyel alacsony nyomású gőzben és 
könnyű vegyszerekben.

n   Gazdaságos tömítés  
általános  
alkalmazásokhoz 

n   Alkalmas gőz és könnyű 
vegyi alkalmazásokhoz

n   Kapható előre kivágott  
tömítésként szabvány és 
egyedi méretekben

PTFE laptömítés
Erősített PTFE tömítő tábla kiváló mechanikai tulajdonságokkal és kiemelkedő 
vegyi ellenállással.

n   Kiváló kémiai ellenállás

n   Kiváló erős savakban

n   Kapható előre kivágott  
tömítésként szabvány és 
egyedi méretekben
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Kiegészítő termékek
A csavaros karimakötések számára alapvető fontosságú a pontos előfeszítés, amely biztosítja
a szivárgás elleni tömörtelenséget. Az előírt előfeszítés és nyomaték pontos elérése érdekében a 
Cherterton szerelőpaszták alkalmazása megoldást nyújt a csavarok és anyák közötti megbízható 
kötésekhez. Továbbá szerelőpasztáink súrlódási együtthatója állandó, amely megbízható szerelést és 
oldhatóságot garantál, minimálisra csökkentve a szivárgás lehetőségét. Lásd 60. oldal.

Töm
ítési m

egoldások statikus  
berendezésekhez

785 és 785 FG
Nagy megbízhatóságú, 
extrém nyomásokra 
alkalmazható 
szerelőpaszta.  
Lásd 62. oldal.

783 ACR
Kiváló korrózióvédelmet 
nyújtó szerelőanyag 
csavarokhoz, anyákhoz 
és mechanikai 
szerelvényekhez.  
Lásd 62. oldal.

615 HTG
Nagy hőmérséklettűrő 
zsír kritikus, nehéz 
üzemelési területekre. 
Lásd 60. oldal.

652 
Pneumatika 
kenőanyag és 
kondicionáló 
Tisztítja és védi 
a pneumatikus 
berendezéseket és a 
levegővel működtetett 
szelepeket, ezáltal 
meghosszabbítva 
élettartamukat.  
Lásd 60. oldal.

800 GoldEnd 
szalag
Nehéz alkalmazásokra 
tömörséget biztosító  
PTFE tömítőszalag. 
Lásd 64. oldal.



Eszközök 
A szelepszártömítés megfelelő 
felszereléséhez és eltávolításához 
használjon tömörítőeszközöket, 
tömítésvágókat és 
tömítéseltávolítókat a hibák és 
a berendezésben okozott károk 
minimálisra csökkentése érdekében a 
szeleptömítés felújításakor. 

Fugatömítés 
A Chesterton a fugatömítési 
megoldások széles skáláját kínálja, 
ahol rendelkezésre álló legjobb 
technológiát alkalmazza a kritikus 
karimás tömítésekhez, a legjobb 
kínálatot eredményezve a speciális 
alkalmazásokhoz. Helyben formázott, 
tömörített és félig fémes tömítések 
alkalmasak a legtöbb karimához.
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A Chesterton a tömítési technológia széles skáláját 
(tömítőzsinórok és lapostömítések) kínálja a folyamatos 
kutatásnak és korszerű fejlesztésnek köszönhetően.  
Szaktudásunk a legkiválóbb teljesítményű tömítési  
rendszerekkel szolgál az alkalmazások széles körére.

Szelepmegoldások



Szelepszár-tömítés 
A Chesterton szelepszár-tömítési 
megoldásaival javítsa a berendezés 
megbízhatóságát, tegyen eleget az 
EPA VOC kibocsátási előírásoknak és 
csökkentse a szelep birtoklásának 
teljes költségét. Alacsony kibocsátású, 
gőznek és vegyi anyagoknak 
ellenálló tömítések kialakítása éveken 
keresztül biztosítja az üzemelést és 
szelepkarbantartás csökkentését. 
Az utángyártott OEM szeleptömítések megrendelhetők 
a népszerű szelepgyártók termékeihez az egyszerű 
korszerűsítés és javítás érdekében.

Menetkenés 
A megfelelő csavarnyomaték 
biztosítása és a csavarok/
anyacsavarok beragadásának 
megelőzése a könnyű módosításhoz 
és szétszereléshez a karimákon, 
fedeleken és tömítéskiegészítőkön 
a Chesterton szerelőpasztáival. 
Speciális mérnöki megoldás a 
csavar következetes és pontos 
előfeszítésére. 

ARC védőbevonatok 
A csőbélések, karimák, szeleptestek 
és lemezek újjáépítése, helyreállítása 
és bevonása ARC hatásfokjavító 
és védőbevonatokkal, hogy 
ellenálljanak a korróziónak és 
kopásnak, valamint a szelepbelső 
kavitációs hatásának.
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TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK HIDRAULIKUS ÉS PNEUMATIKUS RENDSZEREKHEZ

n Hidraulikus és pneumatikus tömítések 
n Rugó előfeszített tömítések

n Egyedi tömítések 
n Szervizprogramok

ELKÖTELEZETTSÉG 
az INNOVÁCIÓ és 
MEGBÍZHATÓSÁG MELLETT
Mérnöki polimermegoldások 
A Chesterton mérnöki polimermegoldások csoportja a legjobb teljesítményt nyújtó polimertömítések 
nemzetközi gyártója és forgalmazója. Kombináljuk a műszaki szakértelmet és a legkorszerűbb 
anyagtechnológiákat, hogy piacvezető megoldásokat nyújtsunk.

 

Anyagok és fejlesztések
Felhasznájuk a legkorszerűbb polimertechnológiák  
teljes tartományát az ipari alkalmazások széles  
körű támogatására. 

Tervezés és szakértelem
Mérnökeink sokéves tapasztalatra támaszkodnak a  
hozzáadott értékű termékek tervezésekor, különös  
tekintettel a berendezések teljesítményének  
folyamatos javítására.

SpeedSeal®
A Chesterton regionális szolgáltatást kínál teljesen 
integrált intézményekkel, amelyel korszerű beren-
dezésekre, rugalmas szerszámozásra és félkész 
anyagokra támaszkodnak. Ez lehetővé teszi, hogy a 
termékaján latok széles választékát kínáljuk —  
aznapi szállítással.

Megoldások és szolgáltatás
Forgalmazóink és szakembereink szorosan  
együttműködnek Ügyfeleinkkel, hogy az  
iparágban a legjobb szolgáltatást nyújtsák.
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Hidraulikus és pneumatikus rendszerek alkalmazási útmutatója
Forduljon a helyi hivatalos Chesterton forgalmazóhoz az alkalmazáshoz leginkább megfelelő termék kiválasztásához.

**A forgácsolási technológia miatt a gyártáshoz szerszám nem szükséges.
1 Az 1 W21K-R27K, P27K, R22KN, P22KN megmunkált tömítések.

ALTERNÁLÓ MOZGÁS

Sebesség Típus Termék Profil 
Sorozat Leírás

Jellemzők Súrlódás Kopásállóság

öntött **forgácsolt hid. pne. hasított Alacsony Közepes Magas Alacsony Közepes Magas

15 m/sec-ig
(3 000 ft/

min)

Cap seal
(rúd és 

 dugattyú)

RCCS Kettős működésű, kétrészes 
tömítés l l l l l

PCCS Kettős működésű, kétrészes 
tömítés l l l l l

1 m/s-ig
(200 ft/

min)

Porlehúzó 
gyűrűk

W5K, 
W21K Pozitív élszögű karimás profil l1 l l l l l l

Rúd-
tömítések, 

ajakos  
tömítések

R10K, 
R22KN

Egyszeres élszögű, pozitív 
élszögű profil l1 l l l l l

R23K
Egyszeres működésű,  
lekerekített tömítőfelület  
pneumatikus alkalmazásokhoz

l l l l

Rúd-
tömítések, 

sortömítések

R8K, 
R27K

Egyszeres működésű,  
pozitív élszögű profil,  
többtagú sortömítés készlet

l1 l l l l l

R11K
Egyszeres működésű, negatív 
élszögű profil, kéttagú  
sortömítés készlet

l l l l l l

R28K
Egyszeres működésű,  
pozitív élszögű profil,  
többtagú sortömítés készlet

l l l l l

R28K1
Egyszeres működésű,  
pozitív élszögű profil,  
többtagú sortömítés készlet

l l l l

Dugattyú-
tömítések, 

ajakos
tömítések

P10K, 
P22KN

Egyszeres működésű,  
pozitív élszögű profil l1 l l l l

P23K
Egyszeres működésű,  
lekerekített tömítőfelület  
pneumatikus alkalmazásokhoz

l l l l

Dugattyú-
tömítések,

sortömítések

P8K, 
P27K

Egyszeres működésű,  
pozitív élszögű profil,  
többtagú sortömítés készlet

l1 l l l l l

P28K
Egyszeres működésű,  
pozitív élszögű profil,  
többtagú sortömítés készlet

l l l l l

P28K1
Egyszeres működésű,  
pozitív élszögű profil,  
többtagú sortömítés készlet

l l l l

Cserélhető 
vezetőelemek

16K, 
17K, 
18K, 
19K

Metrikus és angolszász méretű 
vezetőgyűrűk és szalagok l l l l l l

WR Egyedi vezetőgyűrűk l l l l l l

Támasztógyűrűk 9K Támasztógyűrűk vagy  
kitüremlésgátló gyűrűk l l l l l l

0,75 m/s-ig
(150 ft/

min)

Feszített 
tömítések

(rúd és  
dugattyú)

R20K, 
P20K

Kettős működésű, negatív 
élszögű profil, alacsony  
sebesség hidraulikus  
alkalmazások

l l l l

Statikus Szeleptö-
mítések

M20K-
OR

Statikus tömítés O-gyűrűk  
kiváltására hidraulikus  
szelepekben

l l l l
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TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK HIDRAULIKUS ÉS PNEUMATIKUS RENDSZEREKHEZ – ALAPANYAGOK

 Működési feltételek
 Hőmérséklet 50 °C−85 °C (-60 °F−185 °F)

 Nyomás Maximum 103,5 MPa (15 000 psig)

 Folyadék kompatibilitás Ásványi, olajalapú folyadékok, HFA-E, HFB (ISO 6743-4)

 Felületi sebesség (folyamatos) Alternáló 1,0 m/s (200 ft/min), forgó 0,5 m/s (100 ft/min)

 Súrlódási tényező Száraz futás 0,18 – 0,22

 Eltarthatóság >25 év 

 AWC800 EU poliéter PU osztályú anyag

AWC800 félkész csövek raktáron 
vannak a Chesterton SpeedSeal 
központjaiban a megmunkált 
tömítések gyors szállításához

AWC800 rendelkezésre áll 
öntött tömítésekhez

n    Nagy tömítési teljesítmény 
és szivárgásmentes  
működés

n    Kiváló kopásállóság  
szélsőséges körülmények 
között is

n    Kitűnő elasztikus memóriá-
jának köszönhetően hosszú 
élettartamú  

n    Széleskörű felhasználási 
lehetőség

44

AWC800

AWC800 és AWC805 Fusion  
program a különlegesen 
nagyméretű tömítések rugalmas 
és gyors szállításához 

A Chesterton exkluzív hőkezelt poliuretánok (EU) a legfejlettebb tömítőanyagok,  
amelyek kiváló teljesítményt nyújtanak a hidraulikus, pneumatikus és forgó  
berendezésekben. Ezt a korszerű polimer technológia a gyakorlatban bizonyította  
alkalmasságát a legnagyobb igénybevételű alkalmazásokban szerte a világon.

POLIMER
 ANYAGOK

Piros polimer 
Az AWC800 a Chesterton polimer tömítési programjának  
alapja, rendelkezésre áll a legtöbb profilhoz.
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A termék kompatibilitással kapcsolatos további információkért kérjük látogasson el weblapunkra: chestertonfluidpower.com.

AWC805
Kék polimer
Az AWC805 polimer egy lágyabb anyag, amely jól alkalmazható kopott vagy sérült felületekhez, késleltetve a  
költséges javításokat.

AWC825
Alacsony keménységű megmunkálható tömítési anyag 
Az AWC825 egy differenciált, megmunkálható, hőre keményedő anyag, amelyet kifejezetten a kopott,  
barázdált, koros vagy lukacsos nagy igénybevételű ipari hengereknél és préseknél használt tömítések  
teljesítményének javítására fejlesztettek ki.

AWC860
Cherry polimer
A mechanikai tulajdonságainak köszönhetően a AWC860 a legalkalmasabb a nagy igénybevételű, magas  
követelményű alkalmazásoknál, ahol segít növelni a gép javításai közt eltelt átlagos időt (MTBR).

Működési feltételek

Töm
ítési m

egoldások hidraulikus és 
pneum

atikus rendszerekhez

 

AWC805 Kék polimer AWC825 Sötétkék polimer AWC860 Cherry polimer

Jellemző  
tulajdonságok, 
előnyök

• Igen rugalmas 
•  Hatékony működés kissé kopott 

berendezésben
•   Alkalmas egyenetlen felületekhez

•  Igen rugalmas 
•  Hatékony működés kissé kopott 

berendezésben 
•  Kiváló kopás-, törés- és vegyszerál-

lóság 
•  Hosszú távú elasztikus memória

• Alkalmas nagy hőmérsékletre
• Robusztus polimer szerkezet 
•  Hosszabb élettartam a 

kiváló kopásállóság miatt
• Nagyon alacsony súrlódás

Szokásos alkalmazás • Bányászati berendezés
• Poros környezet
• Prések
•  Hidraulikus berendezés  

öreg, kopott hengerei 

• Bányászati berendezés 
• Poros környezet 
• Acélipar 
•  Hidraulikus és mechanikus  

présgépek
 

• Bányászati berendezés
• Kohászat
• Acélipar
• Nagy igénybevételű alkalmazások

Hőmérséklet -50 °C és 85 °C között (-60 °F−185 °F) -40 °C és 85 °C (-40 °F–185 °F) -50 °C és 120 °C között  
(-60 °F−250 °F)

Nyomás Max. 103,5 MPa (15 000 psi) Max. 52 MPa (7 200 psi) Max. 103,5 MPa (15 000 psi)

Folyadék 
kompabilitás

Ásványi, olajalapú folyadékok  
HFA-E, HFB (ISO 6743-4)

HF, HFL, HFA, HFB Ásványi, olajalapú folyadékok 
HF, HFL, HFA, HFB (ISO 6743-4)

Súrlódási tényező 0,35 száraz futás Nem áll rendelkezésre 0,18 – 0,22 száraz futás

Nyúlás 580% 230% 540%



46

TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK HIDRAULIKUS ÉS PNEUMATIKUS RENDSZEREKHEZ –  
HIDRAULIKUS ÉS PNEUMATIKUS TÖMÍTÉSEK

Tö
m

íté
si

 m
eg

ol
dá

so
k 

hi
dr

au
lik

us
 é

s 
pn

eu
m

at
ik

us
 re

nd
sz

er
ek

he
z

Hasított, kétgyűrűs hidraulika rúdtömítés 
Adaptív megoldás nagy igénybevételű hidraulikus munkahengerhez. 
Nincs szükség a berendezések szétszerelésére a tömítés beépítéséhez; 
kopott, karcolt felületeken is tömít.

11K

n  Sortömítés készlet cseréje
n  A hasított kivitelnek  

köszönhetően nem  
szükséges szétszerelni  
a berendezést

n   Optimalizált tömítés  
koncepció az eltérő  
nyomáson üzemelő  
alkalmazásokhoz 

n   Kettős anyag kombináció 
működik az új és a használt 
berendezéseknél

n   Nem szükséges sem az elő, 
sem az utólagos feszítés  
beállítás 

n  Fusion program

Az alkalmazásra szabott tömítésrendszerek a 11K alapján épíhetők fel a CHESTERTON® 9K támasztógyűrűkkel és 
távtartókkal/távgyűrűkkel kombinálva. Ez a moduláris rendszer lehetővé teszi minden nagy igénybevételű vagy 
igényes hidraulikus hengeralkalmazásra és működési feltételre a legmegfelelőbb tömítési készlet kialakítását. 
Rugalmas, moduláris és testre szabott; optimális megoldást kínál a hagyományos sortömítések kicserélésére. 

SPECIFIKÁCIÓK

 Anyag Mérettartomány* Hőmérséklet Nyomás Sebesség 
 (kijelölés) mm (hüvelyk)  ˚C ( ˚F) MPa (psi) m/s (ft/min)

 AWC700 (FKM) 6−152 (1/4−6) -30−200 (-20−400) 34,5 (5 000) 1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6−1 320 (1/4−52) -50−85 (-60−185) 103,5 (15 000) 1 (200)

 AWC805 (EU) 6−1 320 (1/4−52) -50−85 (-60−185) 103,5 (15 000) 0,5 (100)

 AWC825 (EU) 6−1 400 (1/4−55) -40−85 (-40−185) 51,7 (7 500) 0,5 (100)

 AWC830 (EU) 6−254 (1/4−10) -35−75 (-30−165) 52,0 (7 500) 0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6−508 (1/4−20) -50−120 (-60−250) 103,5 (15 000) 1,25 (250)

Nagy tömszelence  
mélység. Támasztó 
gyűrű (9K) védi a  
tömítést (11K) a 
kitüremlés ellen, míg a 
távtartó kitölti az axiális 
teret a tömítőkészlet 
előtt.

Többkomponensű rendszer a 
hagyományos tömítőkészletek 
kicseréléséhez, igen nagy  
tömszelence. A távtartó a távtartó 
gyűrűvel kombinálva a tömítés 
helyben tartásához, míg önsza-
bályzó tömszelencegyűrű védi a 
tömítést a betüremlés ellen nagy 
betüremlési hézag esetén. (Tipikus 
alkalmazások: kopott vízszintes 
préshengerek).

Többkomponensű  
rendszer-kialakítás a 
rövid tömszelencékhez, 
integrált támasztó 
gyűrűvel kitüremlés 
ellen. A tömítés alátá-
masztása és helyben  
tartása távgyűrűvel 
(lebegő persely esetén 
vagy vákuumban).

Nagy tömszelence  
mélység. Testre  
szabott önszabályzó 
zsírzógyűrű kiváló 
ellenállást biztosít a 
kitüremlés ellen nagy 
kitüremlési hézag  
esetén (kopott  
perselyek, kopott 
búvárdugattyúk).

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 91. oldalon.

HIDRAULIKUS ÉS PNEUMATIKUS TÖMÍTÉSEK
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8K™ és 27K

TERMÉKPROFILOK:

10K™ és 22KN
Egyszeres működésű ajakos  
tömítés rúd és dugattyú 
alkalmazásokhoz
Nagy teljesítményű ajakos kialakítás hidraulikus és  
pneumatikus alkalmazásokhoz. A 10K Monoseal®   
a meglévő szerszámokat hasznosító egyéni öntési eljárással készül. A 22KN 
kialakítására olyan megmunkálási folyamat felhasználásával kerül sor, amely 
lehetővé teszi a gép méretei alapján bármilyen méret létrehozására alkalmas 
rugalmasságot. 

SPECIFIKÁCIÓK

 Anyag Mérettartomány* Hőmérséklet Nyomás Sebesség 
 (kijelölés) mm (hüvelyk)  ˚C ( ˚F) MPa (psi) m/s (ft/min)

 AWC700 (FKM) 6−152 (1/4−6) -30−200 (-20−400) 34,5 (5 000) 1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6−1 320 (1/4−55) -50−85 (-60−185) 103,5 (15 000) 0,9 (185)

 AWC805 (EU) 6−1 400 (1/4−55) -40−85 (-40−185) 103,5 (15 000) 0,5 (100)

 AWC825 (EU) 6−1 400 (1/4−55) -40−85 (-40−185) 51,7 (7 500) 0,5 (100)

 AWC830 (EU) 6−254 (1/4−10) -35−75 (-30−165) 52,0 (7 500) 0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6−508 (1/4−20) -50−120 (-60−250) 103,5 (15 000) 1,25 (250)

TERMÉKPROFILOK:

10K 10K1

n  Automatikus tömítés  
optimális záróerővel,  
minimális súrlódási  
ellenállással

n  A rugalmas ajak kialakítás 
kompenzálja a kopott 
berendezésekben a nagy 
radiális teret 

n  A fejlett anyag-technoló-
giával alkalmazkodik  
kopott, sérült felületekhez

n  A pozitív élszögű ajak profil 
elvezeti a szennyeződéseket 
az illesztési felületről 

n  Fusion Program

Töm
ítési m

egoldások hidraulikus és 
pneum

atikus rendszerekhez

22KN122KN

SPECIFIKÁCIÓK

 Anyag Mérettartomány* Hőmérséklet Nyomás Sebesség 
 (kijelölés) mm (hüvelyk)  ˚C ( ˚F) MPa (psi) m/s (ft/min

 AWC700 (FKM) 6−152 (1/4−6) -30−200 (-20−400) 34,5 (5 000) 1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6−1 320 (1/4−52) -50−85 (-60−185) 103,5 (15 000) 1 (200)

 AWC805 (EU) 6−1 320 (1/4−52) -50−85 (-60−185) 103,5 (15 000) 0,5 (100)

 AWC825 (EU) 6−1 400 (1/4−55) -40−85 (-40−185) 51,7 (7 500) 0,5 (100)

 AWC830 (EU) 6−254 (1/4−10) -35−75 (-30−165) 52,0 (7 500) 0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6−508 (1/4−20) -50−120 (-60−250) 103,5 (15 000) 1,25 (250)

R8K R27K R27K1 P8K P27K P27K1

*Nagyobb méretekért kérjük, forduljon a Chesterton forgalmazójához.

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 91. oldalon.

Hasított hidraulika  
rúd sortömítés 
Fejlett sortömítés készlet technológia a 
nagy sebességű hidraulikus alkalmazá-
sokhoz, a mechanikailag sérült rúd vagy 
búvárdugattyú felületéhez. 

n  Hasított gyűrűk az  
egyszerű üzembe  
helyezéshez 

n  Kisebb előfeszítési  
igénynagyobb sebességet 
kínál, mint a hagyományos 
készletek

n  Nyomás hatására működő 
ajakos kialakítás csökkenti a  
súrlódást és meghosz- 
szabbítja élettartamot

n  Anyagkombinációk az új 
és a használt berendezé-
sekben való használatra is 
tervezve
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28K/28K1

TERMÉKPROFILOK:

28K 28K1 28K2

22K 

TERMÉKPROFILOK:

22K 22KAER 22KAER1 22KN522KE 22KEAER 22KEAER1

SPECIFIKÁCIÓK

 Anyag Mérettartomány* Hőmérséklet Nyomás Sebesség 
 (kijelölés) mm (hüvelyk)  ˚C ( ˚F) MPa (psi) m/s (ft/min)

 AWC700 (FKM) 6−152 (1/4−6) -30−200 (-20−400) 34,5 (5 000) 1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6−1 320 (1/4−52) -50−85 (-60−185) 103,5 (15 000) 1 (200)

 AWC825 (EU) 6−1 400 (1/4−55) -40−85 (-40−185) 51,7 (7 500) 0,5 (100)

 AWC830 (EU) 6−254 (1/4−10) -35−75 (-30−165) 52,0 (7 500) 0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6−508 (1/4−20) -50−120 (-60−250) 103,5 (15 000) 1,25 (250)

SPECIFIKÁCIÓK

 Anyag Mérettartomány* Hőmérséklet Nyomás Sebesség 
 (kijelölés) mm (hüvelyk)  ˚C ( ˚F) MPa (psi) m/s (ft/min)

 AWC700 (FKM) 6−152 (1/4−6) -30−200 (-20−400) 34,5 (5 000) 1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6−1 320 (1/4−52) -50−85 (-60−185) 103,5 (15 000) 1 (200)

 AWC825 (EU) 6−1 400 (1/4−55) -40−85 (-40−185) 51,7 (7 500) 0,5 (100)

 AWC830 (EU) 6−254 (1/4−10) -35−75 (-30−165) 52,0 (7 500) 0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6−508 (1/4−20) -50−120 (-60−250) 103,5 (15 000) 1,25 (250)

Alkalmazható szabványok: DIN/ISO 5597, DIN/ISO 5597-1, DIN/ISO 7425-2

*Nagyobb méretekért kérjük, forduljon a Chesterton forgalmazójához.

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 91. oldalon.

TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK HIDRAULIKUS ÉS PNEUMATIKUS RENDSZEREKHEZ –  
HIDRAULIKUS ÉS PNEUMATIKUS TÖMÍTÉSEK

Egyszeres működésű  
ajakos tömítés rúd és  
dugattyú alkalmazásokhoz
Nagy teljesítményű rugalmas termék- 
család, hidraulikus tömítések általános  
és nagy nyomású alkalmazásokhoz.

n  Egyszeres működésű,  
ajakos kialakítású, szivárgás-
mentes a teljes működési  
tartományban 

n  Kopásálló kialakítás, kiváló 
teljesítmény a hidraulikus 
alkalmazásokban

n  Az ajakos geometria  
stabilizálja a tömítést  
megakadályozva  
annak elfordulását és  
megkönnyíti az üzembe 
helyezést

n  Alkalmazás-specifikus  
megoldás, beleértve a  
támasztógyűrűt, az  
előfeszítő elemet, és a 
dinamikus/statikus ajak 
kialakítást 

Sortömítés hidraulikus  
rúd és dugattyú  
alkalmazásokhoz 
Nagy teljesítményű rugalmas termékcsalád, 
bevált sortömítés készletek nagy  
igény bevételű hidraulikus alkalmazásokhoz.

n   Hasított gyűrűk az egyszerű 
szerelés érdekében 

n  Szimmetrikus ajak kialakítás 
rúd és dugattyú  
beépítéshez 

n  Rugalmas ajak kialakítás 
a fémkomponensek  
súrlódási terhelésének 
csökkentésére

n  A gyártási folyamat  
megengedi a rugal-
masságot bármilyen  
méret létrehozására 
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20K™  

 Anyag Mérettartomány* Hőmérséklet Nyomás Sebesség 
 (kijelölés) mm (hüvelyk)  ˚C ( ˚F) MPa (psi) m/s (ft/min))

 AWC700 (FKM) 6−152 (1/4−6) -30−200 (-20−400) 34,5 (5 000) 0,75 (150)

 AWC800 (EU) 6−1 400 (1/4−55) -50−85 (-60−185) 103,5 (15 000) 0,5 (100)

 AWC830 (EU) 6−254 (1/4−10) -35−75 (-30−165) 52,0 (7 500) 0,5 (100)

 AWC860 (EU) 6−508 (1/4−20) -50−120 (-60−250) 103,5 (15 000) 0,62 (125)

Alkalmazható szabványok: DIN/ISO 4725-1, DIN/ISO 4725-2, DIN/ISO 6547 

SPECIFIKÁCIÓK

TERMÉKPROFILOK:

R20K1 M0K2 R20K3 P20KDAER P20K2P4

P20K1 P20K2 P20K3 P20K4 P20K5 P20K6

 Fedélanyag Mérettartomány* Hőmérséklet Nyomás Sebesség m/s (ft/min) 
 (kijelölés) mm (hüvelyk)  ˚C ( ˚F) MPa (psi) Alternáló/forgó

 **AWC800 (EU) max. 1 400 (55) -35−85 (-30−185) 34,5 (5 000) 0,85 (185)/0,5 (100)

 **AWC850 (EU) 6−254 (1/4−10) -50−104 (-60−220) 34,5 (5 000) 0,9 (185)/0,5 (100)

 **AWC860 (EU) max. 508 (20) -35−120 (-30−250) 34,5 (5 000) 1,25 (250)/0,75 (150)

 ***AWC300 (üvegszállal töltött PTFE) max. 600 (24) -35−120 (-30−250) 34,5 (5 000) 15 (3 000)/5,0 (960)

 ***AWC400 (grafittal töltött PTFE) max. 600 (24) -35−120 (-30−250) 34,5 (5 000)  15 (3 000)/5,0 (960)

 **AWC500 (bronzzal töltött PTFE) max. 600 (24) -35−120 (-30−250) 34,5 (5 000) 15 (3 000)/5,0 (960)

CCS

CCS CCS1 CCS2 CCS3 CCS4

SPECIFIKÁCIÓK

TERMÉKPROFILOK:

Töm
ítési m

egoldások hidraulikus és 
pneum

atikus rendszerekhez

*Nagyobb méretekért kérjük, forduljon a Chesterton forgalmazójához.

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 91. oldalon.

Nagy igénybevételű kétirányú  
hidraulikus tömítés
Robusztus kialakítású tömítés nagy  
teljesítményű polimer technológiával  
kombinálva a legigényesebb, nagy  
igénybevételű, nagy nyomású alkalmazásokhoz.

n   Ideális lehetőség 2, 3 vagy 
4 részes kompakt tömítések 
kiváltására

n  Kiválóan ellenáll a  
begyűrődésnek

n  Kopásálló kialakításának 
köszönhetően kitűnően 
működik nehézipari  
körülmények között

n  Kiválóan ellenáll a  
lökésszerű terhelésnek  
és a nyomáscsúcsoknak 

Rúd és dugattyú tömítések
Nagy teljesítményű, kétkomponensű  
rendszer kétirányú tömítésekre hidraulikus 
és pneumatikus alkalmazásokban.

Alkalmazható szabványok: DIN/ISO 4725-1 és 4725-2  **Buna előfeszítő 
***FKM előfeszítő

n  A második generációs 
PTFE és a professzionális 
polimerek növelik a  
teljesítményt

n  A záróerő növekszik a  
rendszernyomás  
segítségével

n  Drasztikusan csökkenti a 
súrlódást és kiküszöböli  
az akadozó mozgást  
(stick-slip hatást) 

n  Kiváló kémiai- és hő  
ellenállási jellemzők 
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 Anyag  Mérettartomány* Hőmérséklet Sebesség 
 (kijelölés) mm (hüvelyk)  ˚C ( ˚F) m/s (ft/min)

 AWC700 (FKM) 6−152 (1/4−6) -30−200 (-20−400) 1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6−1 400 (1/4−55) -50−85 (-60−185) 1 (200)

 AWC830 (EU) 6−254 (1/4−10) -35−75 (-30−165) 0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6−508 (1/4−20) -50−120 (-60−250) 1,25 (250)

W21K

W21KT5 W21KC W21KC1 W21KCS W21KH W21KM

W21KR W21KS CW21K CW21K1 CW21K2 CW21K3 WCCS

W5K W21K

SPECIFIKÁCIÓK

TERMÉKPROFILOK:

21KF

23K

SPECIFIKÁCIÓK

 Anyag Mérettartomány* Hőmérséklet Nyomás Sebesség 
 (kijelölés) mm (hüvelyk)  ˚C ( ˚F) MPa (psi) m/s (ft/min)

 AWC700 (FKM) 6−152 (1/4−6) -30−200 (-20−400)  1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6−1 400 (1/4−55) -50−85 (-60−185)  1 (200)

 AWC830 (EU) 6−254 (1/4−10) -35−75 (-30−165)  0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6−508 (1/4−20) -50−120 (-60−250)  1,25 (250)

R23K P23K

TERMÉKPROFILOK:

0,9 (125)

*Nagyobb méretekért kérjük, forduljon a Chesterton forgalmazójához.

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 91. oldalon.

TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK HIDRAULIKUS ÉS PNEUMATIKUS RENDSZEREKHEZ –  
HIDRAULIKUS ÉS PNEUMATIKUS TÖMÍTÉSEK

Porlehúzó gyűrűk  
hidraulikus és pneumatikus 
alkalmazásokhoz
Kiemelkedő védelem a hidraulikus és  
pneumatikus vezérlőkhöz/rendszerekhez.

Alkalmazható szabványok: DIN/ISO 6195, ISO 3320 

n   A pozitív élszögű ajakprofil  
hatékonyan letörli a  
a szennyeződéseket  
a felületről 

n   Megelőzi a kopást és a 
szennyeződés bekerülését a 
rendszerbe

n   Kopásálló kialakítása miatt 
kitűnően működik  
nehézipari körülmények 
között

n   Meghosszabbítja a  
berendezés és  
az alkatrészek 
élettartamát

Pneumatikus tömítések rúd és 
dugattyú alkalmazásokra 
Egyedi kialakítású tömítések nagy  
teljesítménnyel, polimer technológiával  
alacsony súrlódási tényezővel  
pneumatikus alkalmazásokban.

n   Az egyedülálló ajakos  
kialakítás optimális záróerőt 
biztosít a pneumatikus  
alkalmazásokban

n   Az ívelt ajak biztosítja a 
folyamatos kenést, minimá-
lisra csökkentve a kopást 

n   Az egyedi kialakítás  
minimalizálja a súrlódási 
hő-és energiatermelődést

n   Kiküszöböli az akadozó 
mozgást (stick-slip hatást) 
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9K

TERMÉKPROFILOK:

R9K R9KD R9K2 ORB

P9K P9KD P9K2

SPECIFIKÁCIÓK

 Anyag  Mérettartomány* Hőmérséklet 
 (kijelölés) mm (hüvelyk)  ˚C ( ˚F)

 AWC520 (szűz PTFE) 6−600 (1/4−24) Kriogén 230-ig (Kriogén 450-ig)

 AWC650 (acetál) 6−381 (1/4−15) -30−90 (-20−200)

 AWC665 (nylon, MoS2) >381−1 450 (>15−57) -40−105 (-40−212)

 AWC663 (PA-6) 6−600 (1/4−24) -40−105 (-40−212)

Töm
ítési m

egoldások hidraulikus és 
pneum

atikus rendszerekhez

16K és 17K
Vezetőgyűrűk hidraulikus és pneumatikus  
alkalmazásokhoz 
Nagy teljesítményű cserélhető csapágy-szalagok nagy igénybevételű  hidraulikus 
munkahengerekhez és formázó gépekhez. A kivételes fizikai tulajdonságok és 
beépített kenőanyagok teszik alkalmassá a présekhez vagy dugattyúkhoz a legtöbb 
dugattyús alkalmazásban.
SPECIFIKÁCIÓK

 Anyag Mérettartomány*  Hőmérséklet Nyomószilárdság  Sebesség 
 (kijelölés) mm (hüvelyk)  ˚C ( ˚F) MPa (psi) m/s (ft/min)
    ASTM D695

17K hüvelykes kialakítás
 Keresztmetszet   Horonys- Átmérőtartomány,  
 (S), hüvelyk zélesség (L),  (d/D), hüvelyk 
  hüvelyk

 
0,125

 1" 12"−62"
  1,5" 12"−62"
  2" 12"−62"

16K metrikus kialakítás
 Keresztmetszet  Magasság Külső átmérő tartomány  
 (S), mm (H1), mm (OD), mm

  15 mm 300 mm−1 575 mm
  20 mm 300 mm−1 575 mm
  25 mm 300 mm−1 575 mm
  30 mm 300 mm−1 575 mm

n   Megakadályozza a fém  
karcolódását fémen,  
meghosszabbítja a  
berendezés élettartamát 

n   Csökkenti a radiális 
mozgást, meghosszabbítja 
a tömítés élettartamát 

n   Beépített kenőanyag az 
illeszkedő felületek közötti 
kisebb súrlódási  
együtthatóhoz 

n   Osztott folyamatos tekercs 
nagy átmérőjű géphez  
alkalmas 

AWC640 
hőre keményedő  
poliészter gyanta

300 mm− 
1 575 mm

-40 ˚C−121 ˚C  
(-40 ˚F−250 ˚F)

345 Mpa 
(50 000 psi)

1,0 m/s 
(200 ft/min)

2,5 mm 
4,0 mm

*Nagyobb méretekért kérjük, forduljon a Chesterton forgalmazójához.

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 91. oldalon.

Támasztógyűrűk 
hidraulikus alkalmazásokhoz
Nagy igénybevételű és nagy nyomású alkal-
mazásokhoz tervezve, a tömítés réshézagba 
gyűrődésének elkerülése érdekében.

n   Megakadályozza a  
tömítőelem begyűrődését a 
réshézagba, javítja a MTBR-t

n  A forgácsolási technológia 
lehetővé teszi speciális  
méretek gyártását

n  Különböző profilokkal és 
anyagokkal kapható

n  Hasított kialakítás a könnyű  
üzembe helyezéshez 
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18K és 19K

WR

SPECIFIKÁCIÓK

18K 19K

TERMÉKPROFILOK:

WR R9KL WRTR WRUR P9KL WRTP WRUP

TERMÉKPROFILOK:

SPECIFIKÁCIÓK

 Anyag** Mérettartomány* Hőmérséklet Tömörítőerő Sebesség 
 (mértékegység) mm (hüvelyk)  ˚C ( ˚F) MPa/psi ASTM/ISO m/s (ft/min) 
    teszt

 AWC630 25−152 -45−175 138,1 / 20 000 1 (200) 
 töltetlen PEEK (1−6) (-50−350 ) ASTM D695 

 AWC635 25−152 -45−175 179,5 / 26 000 1 (200) 
 üvegszállal töltött PEEK (1−6) (-50−350 ) ASTM D695 

 AWC650 25−381 -31−73 55,2 / 8 000 1 (200) 
 acetál (POM) (1−15) (-25−165) ASTM D695 

 AWC665 381−1 450 -40−105 96,7 / 14 000 1 (200) 
 nylon, MoS2 (15−57) (-40−212)  ISO 604

Alkalmazható szabványok: IDIN/ISO 10776 

*Nagyobb méretekért kérjük, forduljon a Chesterton forgalmazójához.
**Egyéb anyagok kérésre rendelkezésre állnak.

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 91. oldalon.

TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK HIDRAULIKUS ÉS PNEUMATIKUS RENDSZEREKHEZ –  
HIDRAULIKUS ÉS PNEUMATIKUS TÖMÍTÉSEK

Vezetőgyűrűk hidraulikus 
és pneumatikus  
alkalmazásokhoz
Nagy teljesítményű cserélhető  
vezetőgyűrűk munkahengerekhez.

n   Hőstabilizált nylon- 
bronzzal megegyező  
nyomószilárdsággal

n   A cserélhető vezetőgyűrűk 
megelőzik a fém fémmel 
való érintkezését és  
meghosszabbítják  
berendezés élettartamát

n   Csökkenti a radiális  
mozgást, ezzel  
meghoss zabbítja a  
tömítés élettartamát

n   A hasított kialakítás  
minimálisra csökkenti a  
szerelési időt

 Anyag** Mérettartomány* Hőmérséklet Nyomóerő Sebesség 
 (mértékegység) mm (hüvelyk)  ˚C ( ˚F) MPa (psi) m/s (ft/min)
    ASTM D695 

 AWC660 
max. 508 (max. 20) -40−121 (-40−250) 158,8 (23 000) 1,25 (250) 40% üveggel töltött nylon

18K hüvelykes kialakítás
 Keresztmetszet Magasság Külső átmérő tartomány 
 (S), hüvelyk (H1), hüvelyk (OD), hüvelyk

  0,375 1−4

 
0,125

 0 500 1,5−6

  0,750 3,5−8

  1,000 4−20

19K metrikus kialakítás
 Keresztmetszet Magasság Külső átmérő tartomány 
 (S), mm (H1), mm (OD), mm

  5 20−140

 
2,5

 9 55−220

  14 70−400

  24 315−400

Vezetőgyűrűk hidraulikus 
és pneumatikus  
alkalmazásokhoz
Egyedi vezetőgyűrűk hidraulikus és  
pneumatikus alkalmazásokhoz.

n   Cserélhető vezetőgyűrűk,  
költséghatékony módszer  
a berendezés  
teljesítményének javítására

n   Csökkenti a radiális  
mozgást, ezzel  
meghosszabbítja a  
tömítés élettartamát

n   Egyedi vezetőgyűrűk 
kiküszöbölik a felesleges 
módosításokat

n   A forgácsolási technológia 
lehetővé teszi speciális  
méretek gyártását
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Traditional O-Ring

Chesterton M20K O-Ring Valve Seal

M20K

KAPHATÓ SZABVÁNY KÉSZLETEK

Alkalmazható szabványok: DIN24340, ISO 5781, ISO 4401, ISO 5263, ISO 6264, ISO 6263 és CETOP RP:121H

 Szelepméret  Kiváltott Mennyiség Kis készlet utánren- Normál készlet utánren-  Nagy készlet utánren- 
 és portok O-gyűrű (db)  delési sz. CLK0104  delési sz CLK0105 delési sz. CLK0155

 NG6 (A,B,P,T) OR9,25x1,78 25 √ √ √

 NG10 (A,B,P,T) OR12X2 25 √ √ √

 NG10 (X,Y) OR10,82X1,78 25 √ √ √

 NG16 (A,B,P,T) OR22X2,5 25 √ √ √

 NG16 (X,Y) OR10X2 25 √ √ √

 NG25 (A,B,P,T) OR27X3 25  √ √

 NG25 (X,Y) OR19X3 25  √ √

 NG32 (A,B,P,T) OR42X3 25   √

 NG32 (X,Y) OR19X3 25   √

Kiegészítő termékek

Töm
ítési m

egoldások hidraulikus és 
pneum

atikus rendszerekhez

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 91. oldalon.

Szeleptömítések O-gyűrűk 
kiváltására 
A speciális AWC800 polimerből készült  
Chesterton® szeleptömítés tartósabb a  
hagyományos O-gyűrűknél, csökkenti  
az olajfolyást és a karbantartási igényt

n   Nagy teljesítményű  
Chesterton polimer anyag 
AWC800 (EU)

n  Nagy ellenállás az  
össze nyomással és  
begyűrődéssel szemben 

n  Hosszú rugalmas memória 
elöregedés nélkül

n  Nincs szükség a  
berendezés átalakítására

Hagyományos O-gyűrű

Chesterton M20 szeleptömítés O-gyűrű

652 – 
Pneumatikus 
kenőanyag és 
kondicionáló
Tisztítja és védi 
a pneumatikus 
berendezéseket és a 
levegővel működtetett 
szelepeket, és ezáltal 
meghosszabbítja 
élettartamukat. 
Lásd 60. oldal.

785 és 785 FG
Hőálló, extrém 
nyomásálló 
szerelőpaszta.  
Lásd 62. oldal.

860 – Formálható 
polimertömítés
Kétkomponenses, 
extrudálható felülettömítő 
anyag menet- és 
karimatömítéshez.  
Lásd 64. oldal.



Mérnöki megoldások 
Magas megbízhatóságú egyedi tömítések 

Felhasználjuk mérnöki tapasztalatainkat a kialakítás és anyagok 
területén olyan egyedi tömítések kifejlesztésére,  
amelyek megoldást kínálnak a tömítéstechnika  
legnehezebb kihívásaira. Cégünk egyedi  
konstrukciói élvonalbeli technológiát kínálnak,  
amelyet bizonyított sikerrel és elismeréssel  
használnak szerte a világon. 

n Szivattyúk és  
 kompresszorok 
n Adagológép 
n Mérőkészülékek 
n Forgócsuklók 
n Vezérlők 

n Analizátorok
n Félvezető egységek 
n Meghajtóegységek 
n Motorok és hajtóművek 
n Szelepek 

Berendezések modernizálása 
Rendszerszintű megközelítés a gép javításai közt eltelt  
átlagos idő (MTBR) javításához 

A Chesterton berendezések korszerűsítési programja egy egyszerű,  
szisztematikus megközelítést alkalmaz a tömítések teljesítményének  
javítására a berendezések javítása és felújítása során.  
Ez magában foglalja a tömítéseket, vezetőszalagokat  
és egyéni készleteket munkahengerek vagy présgépek  
könnyű, közepes vagy nagy igénybevétele mellett. 

n Munkahengerek újratervezése 
n Munkahengerek modernizálása,  
 korszerűsítése 
n CAD-es tervezés 
n Szaktanácsadás 
n Helyszíni felmérés 
n Hibaelemzés 
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Teljesen integrált létesítményeink korszerű 
berendezéseket használnak, az anyagok és profilok  
széles skálája révén tág termékkínálattal szolgálnak. 

n Aznapi szállítás*

n Elérhető mérettartomány 1 400 mm-ig.*

n Mérnöki megoldások

n CAD-es hidraulikatervezés

n Prototípusok gyártása

n  Munkahengerek és berendezések modernizálása, 
javítása

*Meghatározott feltételek mellett. Az elérhető szolgáltatások  
 vonatkozásában forduljon a SpeedSeal-hez.

SpeedSeal® Szervizközpontok
Gyors és megbízható

A Chesterton SpeedSeal aznapi szállítást kínál európai és  
közel-keleti szervizközpont-hálózatából.

l  SpeedSeal Németország  
– Ismaning 

l  SpeedSeal Svédország  
– Karlshamn 

l  SpeedSeal  
Magyarország 
– Mogyorod 

l  SpeedSeal Olaszország 
– Róma

SpeedSeal szervizközpontok



VEGYI KARBANTARTÓ ANYAGOK

A legkorszerűbb technológiák, környezetvédelmi 
szempontból elfogadható választások és szigorú  
eljárások hozzájárulnak az ügyfél elvárásainak  
kielégítéséhez:

	 n Nagyobb termelékenység
	 n Csökkentett költségek
	 n Alacsony hulladék megsemmisítési költségek

Az egész világra kiterjedő értékesítési  
csatornákkal és gyárban képzett helyi  
szakemberekkel való partneri kapcsolata r 
évén a Chesterton kimagasló értéket,  
kiváló ügyfélszolgálatot, műszaki  
támogatást és szállítást kínál.

Ezeken az oldalakon megtalálja termékeink  
áttekintését. A részletes, egyedi termék  
információért forduljon a Chesterton helyi  
szakembereihez.

HATÉKONYSÁG,   
  TELJESÍTMÉNY  
 és TERMELÉKENYSÉG
A Chesterton termékeket és teljes rendszermegoldásokat ajánl gyártási folyamatokhoz, 
létesítményekhez és karbantartási igényekhez.

n Kenőanyagok és zsírok  
n Karbantartási specialitások  

n Tisztítószerek és zsírtalanítók 
n  Hűtő-vágó folyadékok és korrózióvédelem
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FOLYÉKONY KENŐANYAGOK

601 H2

610 +/610MT +/610HT H2

607

690FG H1

715/715G H2

652 H2

ZSÍROK
615 H2

635 H2

625 H1

630 H1

Vízalapú lúgos
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k Nehézolaj, ragasztók

Zsír, kőolaj származékok, szennyeződések

Természetes olajok—állati zsír, növényi olaj

Vízkő lerakódások

Rozsda és oxidáció
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Kézi ecset vagy törlő

Alkatrész zsírtalanítási állomás

Merítőtartály

Gőztisztítás

Alkatrészek/gépek előtisztítása
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Keverőtartály

Merítőtartály

Nagynyomású mosás

Ultrahangos

Szórófülke/szórócsatorna
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Zárt keringés, csővezeték

Tartályok

Élelmiszerfeldolgozó berendezések

Épületszerkezetek, padlók és falak

Padlótisztítók

Hűtők, kondenzátorok, hőcserélők

Villanymotorok—nem gerjesztett

57

Kenőanyagok

Tisztítószerek és zsírtalanítók

H1—A termék használható olyan területeken, ahol a megkent alkatrész érintkezik ehető termékkel
H2—Olyan berendezésen használatos, ahol nincs esélye annak, hogy a megkent alkatrész vagy a kenőanyag 
érintkezésbe kerül ehető termékekkel

Vegyi karbantartó anyagok alkalmazási útmutatója
Forduljon a helyi hivatalos Chesterton forgalmazóhoz az alkalmazásához leginkább megfelelő termék kiválasztása érdekében.

= Jobb választás = Jó választás= Legjobb választás



601 Lánckenő folyadék

58

Ve
gy

i k
ar

ba
nt

ar
tó

 a
ny

ag
ok 607 HTS 

Kenőfolyadék - magas hőmérsékletű, szintetikus  
Kiváló minőségű szintetikus kenőanyag, amelyet a teljesítmény javítására és  
a gép termelékenységének növelésére terveztek a kopás, fényezés és korrózió  
csökkentésével. Olyan hőmérséklet tartományban is alkalmazható, ahol a  
kőolaj kenőanyagok nem képesek működni.  
Hőmérséklet tartomány -30 °C és 250 °C (-22 °F és 482 °F) között

VEGYI KARBANTARTÓ ANYAGOK

Termék jellemzői Alkalmazások

Alacsony párolgás 
Alacsony karbonizálás 
Magas tisztítóhatás, öntisztító 
E. P. adalékanyagok növelik  
 a teherviselő  
képességet
Elérhető kiszerelések: : 20 l, 208 l 
Két ISO VG minőségben rendelhető:  68 és 220 
A termék megrendelhető:  CSAK Európa,  
Közel-Kelet és Afrika 

Magas hőmérsékleten üzemelő berendezések 
Hűtött területek 
Extrém környezetek 
Kemence és magas hőmérsékletű láncok 
csapágyak 
Hajtóművek 

Termék jellemzői Alkalmazások

 

n  Csökkenti a kenő- 
anyag felhasználást

n  Csökkenti a berendezés 
tisztítási és állási idejét

n  Csökkenti az  
energiafogyasztást 

n  Meghosszabbítja a  
berendezés élettartamát 

FOLYÉKONY KENŐANYAGOK

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 88-89. oldalon.

Kenőanyagok és zsírok
A Chesterton kenőanyag programja olyan szakértelmet és támogatást ad, amely 
az egész termelési folyamatot és a karbantartási műveleteket is támogatja.
A Chesterton® kenőanyag programjai:

A legfontosabb alkalmazások többek között: 
n láncok
n csapágyak
n drótkötél és kábel 
n pneumatika

n nyitott fogaskerekek
n Menet kenőanyag/ 
 szerelőpaszta
n szelepek

n extrém terhelési 
 alkalmazások

n meghosszabbítják a berendezés 
 élettartamát
n csökkentik a költségeket
n növelik a jövedelmezőséget

n növelik a megbízhatóságot
n növelik a termelékenységet

Lánchajtómű csapszeg és persely kenőanyag—általános célú 
Kiváló minőségű, könnyű olaj, amely behatol a lánchajtás perselyei és csapjai közé, 
hogy biztosítsa a kritikus kenést.

Gyors bekúszó képességű
E. P. adalékanyagok növelik a teherviselő  
 képességet 
Nincs kosz és por lerakódás 
Nincsenek ragadós kenőanyag maradékok
Tartós, nem száradó film réteg
-23 ˚C−150 ˚C (-10 ˚F−300 ˚F)
Elérhető kiszerelések: Aeroszol, 3,8 l, 20 l, 208 l

Láncvezérelt gépek
Futószalagok
Csomagoló berendezések
Emelőláncok
Targoncák
Láncfűrészek

n   Meghosszabbítja a lánc 
élettartamát 

n  Csökkenti a kenőanyag- 
fogyasztást

n  Csökkenti az  
energiafogyasztást 
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690

715 

Termék jellemzői Alkalmazások

610 Plus/610MT Plus/610HT 

Termék jellemzői Alkalmazások

Vegyi karbantartó anyagok

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 88-89. oldalon.

Szintetikus kenőfolyadék—Magas hőmérsékletű alkalmazás
Kiváló minőségű, 100%-os szintetikus folyadék, amely tisztít kenés közben, széles 
hőmérséklet-tartományban -25 ° C és 270 ° C között (-13 ° F és 518 ° F között).

Alacsony párolgás 
Alacsony kokszosodás 
Magas tisztítóhatás, öntisztító
E. P. adalékanyagok növelik a teherviselő  
 képességet 
Elérhető kiszerelések: Aeroszol (610 Plus csak),  
 3,8 l (610 Plus/610HT csak), 20 l, 208 l

Magas hőmérsékleten üzemelő berendezések
Hűtött területek
Kemence és magas hőmérsékletű láncok
Csapágyak
Hajtóművek

Elsődleges viszkozitások – ISO VG 68 – 610 Plus, ISO VG 220 – 610MT Plus, ISO VG 460+ – 610HT

n  Csökkenti a  
kenőanyag  
felhasználást

n  Csökkenti a berendezés 
tisztítási és leállási idejét 

n  Csökkenti az  
energia fogyasztást 

n  Meghosszabbítja a  
berendezés élettartamát 

FG kenőanyag—Élelmiszer-minőség
Költséghatékony, magas teljesítőképességű, többcélú, nem színező, foltosodás 
mentes behatoló kenőanyag; élelmiszerrel való alkalmi érintkezését az NSF  
engedélyezte, és megfelel az FDA előírásoknak.

Tiszta, színtelen, szagtalan
Biztonságos és könnyen használható ömlesztve  
 vagy aeroszolos formában
-9 ˚C−120 ˚C (15 ˚F−250 ˚F)
Elérhető kiszerelések: Aeroszol, 3,8 l, 20 l, 208 l

Élelmiszer-, ital-és gyógyszeripari feldolgozó  
berendezés, beleértve a következőket:
 lánchajtások
 dugattyúk
 szelepek
 hengerek
 pneumatika 

n Biztonságos a használata

n  Csökkenti az energia  
fogyasztást

n Meghosszabbítja a  
 berendezés élettartamát 

Spraflex®/Spraflex® Gold
A felületi kenőanyag lánchajtásokhoz, nyitott fogaskerekekhez és drótkötélhez. 
Tartós, nem kipréselődő kopásálló pajzsot biztosít a nagy terhelés alatt működő 
berendezések védelmére.

Termék jellemzői Alkalmazások
Nem préselődik ki a kenőanyag
Nem csepeg
Öntapadó, rugalmas kenőanyag
Ellenáll a savas gőzöknek
Véd a rozsdásodás és korrózió ellen
Elérhető kiszerelések: Aeroszol, 20 l, 208 l

Láncok 
Nyitott fogaskerekek
Drótkötelek és kábelek
Berendezés nedves vagy víz alatti környezetben 
Megjegyzés:  Használja a Chesterton 715 Spraflex 

Gold terméket, ahol tiszta, foltmentes 
filmre van szükség

n  Csökkenti az  
energia fogyasztást 

n Vízálló

n  Meghosszabbítja a  
berendezés élettartamát 
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VEGYI KARBANTARTÓ ANYAGOK

Termék jellemzői Alkalmazások

ZSÍROK

615 

HTG NLGI #2 ISO 460 minőség is megrendelhető
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652

Termék jellemzői Alkalmazások

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 88-89. oldalon.

Pneumatika kenőanyag és kondicionáló
Nagy teljesítményű, alacsony viszkozitású készítmény csökkenti pneumatikus 
fenntartási költségek maximum 90%-át, csökkenti az állásidőt és a selejtet. Tisztít, 
véd és meghosszabbítja a pneumatikus berendezések élettartamát.

Nem okoz iszap lerakódást
Megakadályozza a tömítések/O-gyűrűk  
 kiszáradását 
Csökkenti az energiafogyasztást
Eltávolítja a rozsdát, iszapot és piszkot minden  
 légszerszámból kenés közben
Elérhető kiszerelések: 475 ml, 20 l, 208 l

Légszerszámok
Hengerek
Légvezeték olajozók
Ütvecsavarozók, kalapácsok, fúrók
Termelési légrendszerek
CNC gépek
Robotok
Szerelősor eszközök

n  Csökkenti a súrlódást és 
csökkenti a légköltséget

n Tisztít és ken

n Korróziógátló

HTG NLGI #1, HTG NLGI #2
Magas hőmérsékletű, korróziógátló zsír, kimagaslóan ellenáll az extrém  
nyomással és a víz általi kimosódással szemben.  
Alkalmazási hőmérséklet tartomány -40 °C (-40 °F)−204 °C (400 °F)

Kiváló ellenállás a vízkimosódással szemben
Kiváló korrózió elleni védelem
Kompatibilis a legnépszerűbb zsírokkal
Rendkívüli nyírásellenállás
Az antioxidánsok megakadályozzák a  
 keményedést
QBT™ csendes csapágy technológia
Elérhető kiszerelések: 400 g, 18 kg,  
 55 kg, 181 kg

Olyan üzemek, amelyekre a magas páratartalom 
és hőmérséklet jellemző, beleértve:
 Cellulóz és papírgyárak
 Bányászati műveletek
 Acél-, alumínium- és fémfeldolgozás
 Tengerészet
 Energiaipar
 Víz és szennyvíz

Termék jellemzői Alkalmazások 

n   Meghosszabbítja a  
csapágyak élettartamát

n   Csökkenti a leállási időt

n   Növeli a termelékenységet

n   Csökkenti a zsírfogyasztást

Magas hőmérsékletű, korróziógátló zsír kiváló extrém nyomásjellemzőkkel és 
kiváló ellenállással a vízkimosódással szemben; a 635 szintetikus alapú, kiváló, 
magas hőmérsékleti stabilitást és ellenállást biztosít a gőzzel és korrozív vegy-
szerekkel szemben. Hőmérséklet tartomány -40 °C és 240 °C (-40 °F és 464 °F) között

Nagy teherbíró képesség
Magas hőmérséklet stabilitás
Kiváló ellenállás a vízkimosódással szemben
Kiváló korrózió elleni védelem
Elérhető kiszerelések: 400 g, 18 kg,  
 55 kg, 180 kg

Olyan üzemek, ahol magas páratartalom és  
hőmérséklet jellemző, beleértve:
 Cellulóz és papírgyárak
 Bányászati műveletek
 Acél-, alumínium- és fémfeldolgozás
 Tengerészet
 Energiaipar
 Víz és szennyvíz

n   Meghosszabbítja a  
csapágyak élettartamát

n   Csökkenti a leállási időt

n   Növeli a termelékenységet

n   Csökkenti a zsírfogyasztást
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Lubri-Cup™ OL 500 olajozó

Termék jellemzői Alkalmazások

KENŐANYAG-ADAGOLÓK

Lubri-Cup™ VG Mini

Termék jellemzői Alkalmazások

625 CXF, 630 SXCF

Termék jellemzői Alkalmazások

Vegyi karbantartó anyagok

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 88-89. oldalon.

Kiváló ellenállás a vízkimosódással szemben
Kiváló korrózió elleni védelem
Kompatibilis a legnépszerűbb zsírokkal
Rendkívüli nyírásellenállás
Az antioxidánsok megakadályozzák a  
 keményedést vagy kristályosodást
Elérhető kiszerelések: Aeroszol (630 SXCF csak),  
 400 g, 18 kg, 55 kg

Élelmiszer, gyógyszer és ital iparág
Feldolgozó- és csomagológépek
Palackozógépek
Gyümölcsadagolók
Krém- és mártástöltők
Konzervgépek
Húscsomagoló gépek
Kartontöltő gépek

Magas hőmérsékletű, élelmiszer-minőségű, korróziógátló zsír, kimagaslóan  
ellenáll az extrém nyomással és a vízkimosódással szemben. 

625 CXF — Hőmérséklet tartomány -30 °C (-22 °F)−204 °C (400 °F) 
630 SXCF — Hőmérséklet tartomány -40 °C (-40 °F)−240 °C (464 °F)

n   Meghosszabbítja a  
csapágyak élettartamát

n   Csökkenti a leállási időt

n   Növeli a termelékenységet

n   Csökkenti a zsírfogyasztást

Az automatikus olajozó adagolja a Chesterton olajokat a láncokra és egyéb  
kritikus területekre.

Mikroprocesszor-vezérelt „impulzus"  
 szállítórendszer 
Programozható—maximálisan 12 hónapig  
 üzemel
Újratölthető 
Maximálisan 4 pontot ken
Zárt mikroprocesszor

Minden iparág, többek között: 
 Cellulóz és papírgyárak
 Fűrésztelepek
 Bányászat
 Acélgyárak
 Élelmiszer-, gyógyszer- és italgyártó ipar
 Általában az ipar

Lubri-Cup™ 500cc olajozó Akkumulátoról működik
Lubri-Cup™ 500cc olajozó Géppel szinkronizált és hálózatról üzemelő (egyenáram)
Lubri-Cup™ 500cc olajozó Géppel szinkronizált és hálózatról üzemelő (váltóáram)

Kapható verziók

n  Környezetbarát,  
utántölthető tartály

n  Felhasználóbarát nagy  
LCD-vel

n Költséghatékony

Az egypontos automata kenőanyag-adagoló a Chesterton zsírt a kritikus 
területekre juttatja, kiküszöbölve a túl- vagy alulzsírzást. 

Kompakt, kényelmes, strapabíró kialakítás, mely  
egyszerűen beszerelhető és működtethető

Előre beállított adagolási gyakoriság–1, 3, 6, 9,  
12 hónap

Beköthető távolság–max. 0,3 m (1 láb) 
távolságból

Elektrokémiai működtetés (nitrogéngáz)
Be- és kikapcsolás lehetősége

Minden iparág, többek között:
 Bányászat és ércelőkészítés
 Energiaipar
 Cellulóz és papír
 Víz és szennyvíz
 Acél és fémfeldolgozás

n Költséghatékony

n  Átlátszó tartály a 
kenőanyag ellenőrzéséhez

n Megbízható kenőrendszer
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VEGYI KARBANTARTÓ ANYAGOK

772 prémium szerelőanyag—nukleáris minősítés 
lehetséges

MENETKENŐ ANYAGOK/SZERELŐPASZTA
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A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 88-89. oldalon.

Szilárd leválasztó kenőanyag
Az új generációt képviselő szerelő kenőanyagok ultrafinom, szervetlen szilárd 
kenőanyagok keverékét tartalmazzák egy nem karbonizáló, szintetikus hordo-
zóanyagban. Alkalmazható extrém hőmérsékleti- és nyomáskörülmények között.

ACR
A 783 ötvözi a magas hőmérsékletű ipari szerelési teljesítményt extrém  
korrózióvé delemmel és víz általi kimosódási ellenállással. A 783 ideális ott,  
ahol a csavar beszorulásának elsődleges oka a korrózió.

Megkönnyíti a szétszerelést 1 204 °C-ig (2 200 °F)
Kitölti a mikroszkópikus réseket
Nem tartalmaz mérgező nehézfémeket 
Extrém nyomásokhoz maximálisan 4 730 kg/cm2  
 (67 570 psi)
Elérhető kiszerelések:  
 785: 200 g, 250 g, 500 g, aeroszol, 20 l
 785FG: 200 g, 500 g

Minden iparágra
Csavarok
Csapszegek
Csapok
Csőmenetek
Sajtolók
Szivattyúhüvelyek
Megjegyzés: FG élelmiszer minőségű terméket 
jelent

Termék jellemzői Alkalmazások
 

Megkönnyíti a szétszerelést 900 °C-ig (1 652 °F)
Kitölti a mikroszkópikus réseket
Nem tartalmaz mérgező nehézfémeket
Extrém nyomáshoz 
 maximálisan 8 928 kg/cm2 (127 000 psi)
Biztonságosabb, mint a hagyományos fémalapú  
 szerelőanyagok
Elérhető kiszerelések: 250 g, 500 g, 24 kg

Minden iparágra
Csavarok
Csapszegek
Csapok 
Csőmenetek
Sajtolók
Szivattyúhüvelyek

Termék jellemzői Alkalmazások
 

n  Összeszereléshez és  
szétszereléshez  
kenőanyagot visz fel

n Véd a korrózió ellen 

n  Nincs szükség a nyomaték 
feszültség újraszámítására

n  Extrém korrózióvédelem  
és ellenállás a víz általi  
kimosódással szemben

n  Összeszereléshez  
és szétszereléshez  
kenőanyagot visz fel

n  Kenés az összeszerelés és 
szétszerelés közben

n  Korrózió elleni védelem 

n  Nincs szükség nyomaték 
feszültség újraszámítására

Nikkel bázisú szerelőpaszta
Nagy teljesítményű, nikkel alapú szerelőpaszta egyesíti az extrém nyomásálló,  
korrózióálló jellemzőket a kolloid nikkel szerelési tulajdonságával olajos  
szuszpenzióban, amely maximálisan ellenálló 1 425 °C (2 597 °F) hőmérsékletig.

Ultrafinom szemcsék
Véd a rozsdásodás és korrózió ellen
Véd az önhegesztés ellen
Extrém nyomásálló max. 1 425 °C (2 597 °F)
Elérhető kiszerelések: 250 g, 500 g,  
 aeroszol, 20 l

Minden iparágra
Az alábbiak mechanikai összeszereléséhez:
 csavarok, csapok, karimák, prések
 szelepszárak, szivattyúhüvelyek, csavarok
 perselyek, tömítések, csapágyak

Termék jellemzői Alkalmazások
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723 és 723 FG

Termék jellemzői Alkalmazások

723FG — Megfelel a FDA szabványnak

CSAVARLAZÍTÓK

Vegyi karbantartó anyagok

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 88-89. oldalon.

Karbantartási specialitások
Fejlett technológiáink olyan vegyi eszközök, amelyeket azzal a 
céllal hoztunk létre, hogy:
 -  Csökkentsék az értéket hozzá nem adó, ismétlődő karbantartási funkciókat
 - Csökkentsék a felhasznált vegyszerek mennyiségét
 - Csökkentsék a műszaki karbantartási műveletek által igénybe vett időt
 - Javítsák a berendezés megbízhatóságát
 - Javítsák a munkahelyi biztonságot

Alkalmazásai többek között:
n Menettömítők
n Rozsdaoldók
n Karima- és háztömítés

n  Tisztítók és zsírtalanítók
n  Fémmegmunkáló folyadékok
n Korrózióvédők 

Rustsolvo®
 Kiváló minőségű, gyorsan ható behatoló olaj, amely eljut az elérhetetlen  
területekre is, az alapfém károsítása nélkül kiszabadítja a rozsdás csavarokat  
és szerelvényeket. 

Sprasolvo®
Gyorsan ható, behatoló olaj egy kényelmes, nem gyúlékony hajtóanyagú  
aeroszolos dobozban. Kiválóan alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken is,  
ahol a rozsda, a kátrány, a zsír és a szennyeződés megakadályozza a csavarok és  
a szerelvények egyszerű eltávolítását.

Biztonságos a műanyag és festett felületeken
Nem tartalmaz glikolt, alkoholt, DMSO-t (dimetil  
 szulfoxidot) vagy klórozott oldószereket
Kellemes illat
Behatol a mikroszkopikus résekbe
Elérhető kiszerelések: 1 l, 20 l, 208 l

Használható minden korrodált vagy beragadt  
menetes szerelvényen a legkeményebb ipari  
környezetben

Pontsugár fúvóka
Biztonságos műanyag és festett felületeken
Nem tartalmaz savat vagy klóros oldószereket
Behatol a mikroszkopikus résekbe
Elérhető kiszerelések: Aeroszol

Használható minden korrodált vagy beragadt  
menetes szerelvényen a legkeményebb ipari  
környezetben
Megjegyzés: Az FG élelmiszer-minőségű terméket 
jelöl

Termék jellemzői Alkalmazások

n  Egy funkció — optimalizálja 
a teljesítményt

n  Gyorsan hat

n  Biztonságos a használata 

n  Egy funkciójú — 
optimalizálja a teljesítményt

n  Gyorsan hat

n  Biztonságos a használata 
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Termék jellemzői Alkalmazások

Termék jellemzői Alkalmazások

MENETTÖMÍTŐK

KARIMA TÖMÍTÉSEK
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803
VÍZBÁZISÚ LÚGOS TISZTÍTÓSZEREK

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 88-89. oldalon.

Formálható polimer tömítés
Kétkomponenses, extrudálható felülettömítő anyag lehetővé teszi az ultravékony  
tömí téseket bármilyen méretben, bármilyen alakban. Soha nem tapad a felületekhez.

-240 °C−260 °C (-400 °F–500 °F)
Szorosan zár és könnyen nyílik
Nem öregedő, nem keményedő
Kémiailag vegyszerálló
Kevesebb áttekerést igényel
Szakadás- és törésálló
Nem tömíti el a vezetékeket

Folyadékok: Gőz, víz, sós víz, levegő, üzemanya-
gok, hűtőanyagok, savak, lúgok, minden oldószer
Gázok: Hidrogén, ammónia, oxigén, propán, 
bután, nitrogén
Egyéb: Pneumatikus és hidraulikus szerelvények 
max. 690 bar (10 000 psi)

Ellenáll olajnak, víznek, vegyszereknek és  
oldószereknek
Soha nem tapad a felületekhez
Kitölti a réseket és karcolásokat max. 6 mm  
 (1/4 hüvelyk) mélységig
Rugalmas marad
Hőmérséklet max. 260 °C (500 °F)
Gőz 6,8 kg/cm2 -ig (100 psi) és 170 °C (338 °F)

Komplex mechanikus szerelvények tömítésére
Fogaskerék, ellenőrző fedelek, csapágy  
házak, szerelvények, olajteknők és tározók, 
turbinaházak, elektromos dobozok, 
vákuum rendszerek

GoldEnd® szalag
Nagy igénybevételre alkalmas, nagy sűrűségű, szakadásálló, formálható, száraz 
PTFE tömítőszalag, felhasználható fém vagy műanyag menetekhez, csövekhez 
vagy csavarokhoz.

n   Tömít 1 ½−2 tekeréssel — 
tömíthető minden vegyi 
anyag

n   Elfordítható 90°-kal, nincs 
szivárgás

n   Nincs hulladék

n   Gazdaságos

n   Bármilyen méretű és alakú 
tömítés kialakítható

n   Egyszerű alkalmazás — 
meggyorsítja a  
karbantartást

Ipari és hajózási tisztítószer II
Erős, nem oldószer alapú zsírtalanító. A fejlett felületaktív technológia maximális 
hatékonyságot kínál a szennyeződés eltávolításában, különösen olyan  
alkalmazásoknál, ahol oldószer használata szükséges.

Por, piszok, korom, kőolaj-alapú olajok tisztítása
Foszfátmentes, nem tartalmaz EDTA-t vagy  
 mérgező oldószereket
Nincsenek irritáló gőzei
Kompatibilis a nagynyomású  
 mosóberendezésekkel és gőztisztítókkal
Elérhető kiszerelések: 3,8 l, 20 l, 208 l, 1 000 l

Minden iparágban alkalmazható 
Termelési eszközök, létesítmények, padlók, falak 
és acélszerkezetek tisztítása

Termék jellemzői Alkalmazások

Vigyázat: Nem használható alumíniumon vagy fémeken, 
érzékeny az erős lúggal szemben. Ha festett felületeken  
használja, ellenőrizze a kompatibilitást egy kis területen.

n  Költséghatékony — erősen 
koncentrált — használat 
előtt vízzel hígítandó

n  Erős, gyorsan hat

n Biológiailag lebomló 

Megfelel a 21CFR 175.300 és 177.2600 FDA  
szabványnak. Vigyázat: Nem használható 
tömény savakkal vagy forró kömény lúgokkal 
érintkezve
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360

Vigyázat: Nem használható alumíniumon.

820

Termék jellemzői Alkalmazások

218 Vegyi karbantartó anyagok

Csak az európai raktárakból rendelhető 

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 88-89. oldalon.

Foszfátmentes tisztító
Különösen hatékony az állati zsírokon és növényi olajokon az élelmiszeriparban; 
sokoldalú ipari tisztítószer a környezetvédelmi szempontból érzékeny területeken.

Termék jellemzői Alkalmazások
Rendkívül hatékony állati zsíron és növényi olajon 
Nagyon stabil hab
Oldószermentes
Elérhető kiszerelések: 20 l, 208 l, 1 000 l

Élelmiszer- és gyógyszeripar
Hús- és baromfiüzemek
Palackozó, konzerváló és csomagoló gépek
Szennyvíz-kezelés
Padlók, szivattyú állomások
Iszap és gombák eltávolítása
Tengerészet
Fedélzetek, hajótestek, medersori árkok
Ipari
Padlók, falak, csempék, beton
Gépek

n  Költséghatékony — erősen 
koncentrált — a használat 
előtt vízzel hígítandó

n  Erős, gyorsan ható

n  Környezetbarát —  
biológiailag lebomló

KPC
Egyensúlyban tartja az erőteljes teljesítményt a környezetvédelmi megfeleléssel  
és a munkahelyi biztonsággal − ideális választás a folyamat közbeni  
zsírtalanításhoz.

HDP
Nagy teherbírású, koncentrált, habzásmentes, lúgos zsírtalanító folyadék.  
A környezetet figyelembe véve tervezték, de a legnehezebb zsírtalanító  
alkalmazások kezelésére is képes.

Hatékony az alábbiaknál: 
Olajlerakódások
Korom és kipufogó maradványok
Kenőanyagok és fém megmunkáló folyadékok
Állati és növényi zsírok
Alacsony maradványanyag
Nem tartalmaz foszfátokat, erős lúgokat vagy  
 EDTA-t
Elérhető kiszerelések: 20 l, 208 l, 1 000 l

Ideális manuális, merítőtartályos és ultrahangos  
 tisztításhoz
Hatásos merítőtartályos tisztításhoz, amikor  
 82 ° C-ra (180 ° F) van hevítve

Kiválóan öblíthető
Korróziógátló
Nem tartalmaz szilikonokat, mérgező  
 oldószereket, foszfátokat vagy EDTA-t
Festék- és illatszermentes
Elérhető kiszerelések: 20 l, 208 l

 

Permetező mosófülkék
Padlótisztítók
Nagynyomású mosóberendezések
Gőztisztító berendezés
Élelmiszergyárakban is használható
Megjegyzés:  A Chesterton 218 HDP terméke  

 82 °C -ig használható (180 °F)

Termék jellemzői Alkalmazások

n  Költséghatékony — erősen 
koncentrált — a használat 
előtt vízzel hígítandó

n  Erős, gyorsan ható, de  
közepes pH

n  Környezetbarát —  
biológiailag lebomló

n  Költséghatékony — erősen 
koncentrált — a használat 
előtt vízzel hígítandó

n  Hosszú élettartam a mosó 
berendezésekben

n  Javítja a munkahelyi bizton-
ságot — nincs veszélyes por

n  Környezetbarát —  
biológiailag lebomló
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346

VÍZBÁZISÚ SAVAS TISZTÍTÓSZEREK

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 88-89. oldalon.

SSC
Az erőteljes tisztító eltávolítja az olajos és zsíros lerakódásokat, viaszt, laza festéket és 
erős szennyeződéseket. Kifejezetten a gőztisztító berendezésekhez fejlesztették ki.

Az adalékok gátolják a vízkő lerakódását és a  
 gőztisztító berendezés eldugulását
Erős lúgokat, emulgeálószereket és felületaktív  
 anyagokat tartalmaz
Nincsenek irritáló gőzei
Elérhető kiszerelések: 20 l, 208 l

 

Általános
Beton
Tégla
Berendezés (minden típus)

Termék jellemzői Alkalmazások

Vigyázat: Nem használható alumíniumon vagy az erős lúgokra érzékeny fémeken. 
 Ha festett felületeken használja, ellenőrizze a kompatibilitást egy kis területen.

n  Költséghatékony — erősen 
koncentrált — a használat 
előtt vízzel hígítandó

n Erős, gyorsan hat

n  A csúszós felületek eltávolí-
tásával javítja a munkahelyi 
biztonságot 

n Biológiailag lebomló 

Szuper rozsda eltávolító
Eltávolítja a rozsdát színesfémekről, a korróziót az alumíniumról, gyorsan és  
biztonságosan fényesíti a rezet, sárgarezet, rozsdamentes acélt és cinket.

Vízkő eltávolító és vegyi tisztító
Erős, savas alapú, többcélú folyadék fémvédő anyagokkal, széles körben  
alkalmazható.

Eltávolítja a fém-oxid réteget
Fényesíti a színesfémeket
A fémeken festésre kész állapotot teremt
Vízzel tisztára öblíthető
Rövidtávú korrózióvédelem 
Elérhető kiszerelések: 20 l, 208 l

Általános
Megmunkált alkatrészek és lakatosmunka  
 fém előmunkálatai
Karbantartás
Helyreállítja a rozsdás készleteket,  
 csapszegeket/csavarokat
Menetes szerelvények, belső korrózió
Tengelyek, öntött házak

Termék jellemzői Alkalmazások

Feloldja a rozsdát és a vízkövet, miközben védi  
 alapfelületet
Tömény sósav alap és adalékanyagok
Elérhető kiszerelések: 20 l, 208 l

Gőzkazán csövek
Kondenzátor vízrendszerek
Vízkeringető berendezés
Beton maratás
Hőcserélők 

Termék jellemzői Alkalmazások

n  Költséghatékony — erősen 
koncentrált — a használat 
előtt vízzel hígítandó

n  Gátolt az alapfém  
védelméhez

n  Biológiailag lebomló 

n  Költséghatékony — erősen 
koncentrált — a használat 
előtt vízzel hígítandó

n  Munkavégzési, karbantartási 
és üzemanyag-fogyasztási 
költségeket takarít meg a  
hőleadó berendezésekben

n  Az alapfémeket védi 

n  Biológiailag lebomló 

Vigyázat:  Nem hatékony zsíron, olajon és a szokásos szennyeződéseken.  
  Nem használható alumíniumon, festett zománcon, rozsdamentes acélon vagy dekoratív 

fémeken.
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274
OLDÓSZERBÁZISÚ TISZTÍTÓSZEREK

Vegyi karbantartó anyagok

276
KONTAKT TISZTÍTÓSZEREK 

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 88-89. oldalon.

Ipari zsírtalanító
Tömör felületek zsírtalanítása ipari és tengeri környezetben.

Termék jellemzői Alkalmazások
Feloldja kőolajat, zsírt, kátrányt és egyéb  
  szervetlen szennyeződéseket
Enyhe szag, aromás tartalom
Nem támadja a fémet, a legtöbb festéket és  
 műanyagokat
Gyors, alapos hatás
Elérhető kiszerelések: Aeroszol, 20 l, 208 l

Karbantartó műhelyek
Merítőtartályok
Kemény felületek
Megmunkált alkatrészek
Keringtetett és forgatott alkatrészmosók

n  Költségtakarékos

n  Alacsony párolgás, hosszú 
élettartam, csökkentett  
fogyasztás 

n  Javítja a munkahelyi  
biztonságot

n  Magas lobbanáspont

Elektronikus komponens tisztító
Gyorsan elpárolog, nagy teljesítményű, oldószer alapú zsírtalanító, amely nem  
tartalmaz ózonkárosító oldószereket.

Kevés maradékanyag
Nem klórozott
Nem tartalmaz ózonréteget lebontó anyagokat
Elérhető kiszerelések: Aeroszol, 20 l, 208 l

Tisztítás szórással
Kapcsolók, vezérlők, panelmérők
Áramkörök, érintkezők, karok
Vezérlőpultok
Kemény felület zsírtalanítása
Gépek, motorok
Nem gerjesztett elektromos berendezések
Alkatrészek működés közben

Termék jellemzői Alkalmazások

n  Gyorsan tisztít gyors  
párolgási sebességgel

n  Nem támadja meg a  
műanyagot vagy a fémet 
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372
RECIRKULÁCIÓS FÉMMEGMUNKÁLÓ FOLYADÉKOK

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 88-89. oldalon.

Opticool emulgeált olajok
A Chesterton Opticool 372 az emulgeálható hűtőfolyadékok legújabb fejlesztéseit 
hasznosítja. Ideálisan használható olyan nehéz megmunkálási folyamatoknál, 
amelyeknél kiemelten fontos a kenőképesség.

Termék jellemzői Alkalmazások
Egyedi alapolaj technológia
Kiváló nyomásállóság
Minimalizálja az avasodást és a szagokat
Korrózióvédelem
Gyakorlatilag megszünteti a káros bőrtüneteket
Elérhető kiszerelések: 20 l, 208 l, 1 000 l

Üregelés, fúrás, dörzsárazás
Menetvágás, menetfúrás, marás
Esztergálás, köszörülés, kivágás n  Stabil emulzió tartós  

alkalmazásra

n  Csökkenti a megsemmisítési 
és állásidõ költségeit

n  Javítja az alkatrész kidol-
gozását és növeli a szerszám 
élettartamát

Szintetikus menetfúró folyadék
Biztonságos, tiszta szintetikus formula a nagy sebességű és előtolású  
megmunkálási műveletekre, valamint a manuális vagy automatikus  
egypontos alkalmazásokra.

Használatra kész
Fémforgácsok nem tapadnak
Használható alumíniummal és alumínium  
 ötvözetekkel
Nincs füst vagy köd
Lényegében szagtalan
Kiváló kenés és hőleadás
Elérhető kiszerelések: 475 ml, 20 l, 208 l

Menetvágás
Felfúrás
Tágítás
Menetfúrás
Fúrás
Marás
Használható ködpermet alkalmazásokban

Termék jellemzői Alkalmazások

n  Folyadék, behatol a szűk 
résekbe

n  Javítja az alkatrész kidol-
gozását és meghosszabbítja 
a szerszám élettartamát

n  Biológiailag lebomló, nem 
tartalmaz olajat vagy  
oldószereket
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KORRÓZIÓ CSÖKKENTÉSE

Vegyi karbantartó anyagok

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 88-89. oldalon.

Nedvességgátló
Egy hatékony, tiszta, nedvességtaszító és korróziógátló védő film hónapokon át 
védi a fém alkatrészeket és berendezéseket.

Nagy igénybevételű rozsdagátló
Ez a hosszú távú, korróziógátló bevonat nagy teljesítményű védelmet nyújt a  
fémekre minden területen a párának és maró hatású gőzöknek állandóan kitett 
területeken − különösebb felületi előkészítés nélkül.

Áttetsző film
Kiváló korrózió elleni védelem
Behatol a finom résekbe
Nagy átütési szilárdság
Védi az új fémet a korróziótól
Elérhető kiszerelések: Aeroszol, 20 l, 208 l

Alkatrészek a feldolgozás, szállítás vagy  
 tárolás alatt
Elektromos rendszerek
Tengerészet
Nedves elektromos alkatrészek kiszárítása 
 Megjegyzés:  Ahol hosszú távú védelemre van  
 szükség, használja a  Chesterton 740 
 Nagy igénybevételű rozsdagátlóját

Termék jellemzői Alkalmazások

Karcolás esetén öngyógyuló
Áttetsző barna
Elérhető kiszerelések: Aeroszol, 3,8 l, 20 l, 208 l

Fém szerszámok
Alkatrészek feldolgozás közben
Alkatrészek tárolás közben
Szivattyúk
Beltéri strukturális acél
Megjegyzés:  A termék könnyen eltávolítható  

Chesterton 276 Elektronikai  
alkatrész tisztítóval vagy  
274 Ipari zsírtalanítóval 

Termék jellemzői Alkalmazások

n  Rövidtávú korrózióvédelem

n  Könnyen eltávolítható a 
Chesterton vízbázisú  
vagy oldószer alapú  
tisztítószereivel

n  Legfeljebb két év korró-
zióvédelmet nyújt fedett  
kültéri körülmények között

n  Nem hámlik és nem  
pereg le

n  Kiválóan ellenáll a savas, 
alkáli és sós légpárának



ARC HATÁSFOKJAVÍTÓ ÉS VÉDŐBEVONATOK

Az ARC beton EPC rendszerek javítanak, átépítenek 
és védenek minden betonszerkezetet a koptató, maró 
és kémiailag agresszív környezettől.

	 n Tartós védelmet biztosít

	 n Kiküszöböli a költséges strukturális újjáépítést

	 n Növelik a biztonságot és csökkentik  
  a környezeti veszélyeket

	 n Egyszerűsíti a karbantartási eljárásokat

	 n Csökkenti a leállási időt

Az ARC fém EPC rendszerek javítanak, átépítenek 
és védenek minden ipari feldolgozó berendezést és 
szerkezetet a koptató, maró és kémiailag agresszív 
környezettől.

	 n Tartós védelmet biztosít

	 n Meghosszabbítja a berendezés élettartamát

	 n Csökkenti a leállási időt

	 n Csökkenti a cserealkatrészek iránti igényt 

	 n Egyszerűsíti a karbantartási eljárásokat

Az ipar kedvezőtlen környezeti feltételekkel szembesül, amelyek támadják az alkatrészeket és 
szerkezeteket, ez az üzem megbízhatóságának és biztonságának károsodását és a nyereség 
elvesztését eredményezheti. A Chesterton ARC hatásfokjavító bevonatok kiváló teljesítményt 
nyújtanak erózió, korrózió, kopás és vegyi hatások ellen, fém és beton felületeken. Számíthat  
a Chesterton alacsony VOC, 100%-os szárazanyag ARC védő bevonataira, hogy megvédje ezeket  
a felületeket ipari környezetben.

A VÉDELEM  
  VILÁGA
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<50 ˚C (<120 ˚F)

50−70 ˚C (120−160 ˚F)

70−90 ˚C (160−195 ˚F)

90−110 ˚C (195−230 ˚F)

110−130 ̊ C (230−265 ̊ F)

130−150 ̊ C (265−302 ̊ F)

3+ = Legjobb választás 3	= Jó választás

ARC hatásfokjavító és védőbevonatok alkalmazási útmutatója 
Ezek a táblázatok általános útmutatást adnak ARC EPC termék kiválasztásához. A termékek részletes teljesítményadatai  
megtalálhatók a termékspecifikus adatlapokon és az ARC vegyszerállósági útmutatóiban.

Közepes vegyi Súlyos vegyi

Beton EPC rendszerek
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* Újraburkoló EPC mechanikai és vegyi kitettségekhez
** Vékony film EPC vegyi védelemre
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855 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3
858 3+ 3 3+ 3+ 3+ 3
HT-T 3+ 3 3+ 3
HT-S 3+ 3 3+ 3
S1PW 3 3 3+ 3 3+ 3
S2 3+ 3+ 3 3+ 3 3 3+ 3
S4+ 3+ 3+ 3 3
S7 3+ 3+ 3+
BX1 3 3+ 3 3
IBX1 3 3+ 3 3+
BX2 3+ 3 3 3
T7AR 3 3 3 3

Nedves üzemi hőmérséklet 
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ARC HATÁSFOKJAVÍTÓ ÉS VÉDŐBEVONATOK – FÉMBEVONAT RENDSZEREK

KOPÁSÁLLÓ BEVONATOK FÉMEKHEZ

 Műszaki adatok
 Száraz hőmérséklet (Max) 120 ˚C (250 ˚F) 

 Nedves hőmérséklet (Max) 65 ˚C (150 ˚F)

 Tapadószilárdság (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) 352,7 - 34,6 (5 020)

 Sóköd teszt  >10 000 óra

 Kapható méretek  0,75 l; 1,5 l; 5 l; 16 l

ARC 858

 Műszaki adatok
 Száraz hőmérséklet (Max) 160 ˚C (320 ˚F)  

 Nedves hőmérséklet (Max) 70 ˚C (160 ˚F)

 Tapadószilárdság (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) 478,5 - 47 (6 810)

 Kapható méretek  0,25 kg; 0,94 l; 1,5 l; 5 l; 16 l 

Tanúsítványok: USA Tengerészet 

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 92. oldalon.

Két eltérő színű réteg
Könnyen felvihető ecsettel vagy hengerrel
Minimális vastagság 250 μm (10 mil)  
 rétegenként

Ventilátorok és házak 
Hőcserélők 
Szűrő teknők
Szivattyúházak és lapátkerekek 
Kondenzátorok
Tartályok 
Szelepek

Termék jellemzői Alkalmazások

Kopásálló folyékony kerámia bevonat
Továbbfejlesztett kerámia kompozit, arra tervezték, hogy megvédje a berendezést 
az agresszív vegyi támadástól, korróziótól és az eróziótól. 

n   Javítja a folyadékáramlás 
hatékonyságát

n   Meghosszabbítja a  
berendezés élettartamát

n Csökkenti a leállási időt

n  Csökkenti a csereal-
katrészek iránti igényt

Kopásálló kerámia készlet
Továbbfejlesztett, spatulyával felkenhető kerámia kompozit minden eróziónak, 
korróziónak és vegyi támadásnak kitett fémfelület javítására és védelmére.

Spatulyával vagy glettelőlappal vihető fel
Rendszerint 1,5 mm (60 mil ) vastagságban  
 alkalmazzák egy rétegben

Szivattyúházak és járókerekek
Ventilátorok és házak
Könyökcsövek
Szerelvények 
Rozsdafoltos tartályok és csövek
Hőcserélők
Szelepek 

Termék jellemzői Alkalmazások

n   Helyrehozza a megron-
gálódott berendezést

n   Javíthatóvá teszi a lokálisan 
megkopott helyeket

n   Bevonható más ARC 
 kompozitokkal
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RC hatásfokjavító és védőbevonatok

KOMPOZIT BEVONATOK KORRÓZIÓ,  
KOPÁS ÉS VEGYI HATÁS ELLEN FÉMEKHEZ

ARC HT-T, HT-S

ARC S1PW
Általános célú, szórható korróziógátló bevonat 
Továbbfejlesztett, kerámia megerősítésű kompozit folyadék korróziónak és  
MÉRSÉKELT vegyi hatásnak kitett fémfelületek védelmére. 

Kétrétegű rendszer 
Könnyen felvihető szórással,  
 ecsettel vagy hengerrel 
Minimális vastagság 250 μm (10 mil) rétegenként 

Szerkezeti acél 
Hűtővíz rendszerek 
Csővezeték bevonatok 
Vízellátó rendszerek 
Szennyvíz rendszerek 
Tartályok 

Termék jellemzői Alkalmazások

 Műszaki adatok
 Száraz hőmérséklet HT-S  (Max) 62 ˚C (144 ˚F) 

 Nedves hőmérséklet HT-T (Max) 52 ˚C (126 ˚F)

 Tapadószilárdság (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) 477 - 46,8 (6 790)

 Sóköd teszt  >10 000 óra

 Kapható méretek  5 l, 16 l

 Műszaki adatok
 Száraz hőmérséklet HT-T (Max) 150 ˚C (302 ˚F)

 Nedves hőmérséklet HT-T (Max) 110 ˚C (230 ˚F)

 Száraz hőmérséklet HT-S (Max) 175 ˚C (347 ˚F)

 Nedves hőmérséklet HT-S (Max) 150 ˚C (302 ˚F)

 Tapadószilárdság (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) >140 - 14 (2 000)

 Kapható méretek  5 l, 16 l (csak HT-S)

n   Az alacsony 
áteresztőképesség  
hosszú távú védelmet  
biztosít 

n   Porozitás mentessége  
szikrainduktorral 
ellenőrizhető 

n   Szórható a gyorsabb  
felhordás érdekében 

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 92. oldalon..

HT-T — szikrabiztos, magas hőmérsékleten is alkalmazható,  
 spatulyával kenhető, kopásálló készlet.
HT-S — szikrabiztos, magas hőmérsékleten is alkalmazható,  
 szórható, kopásálló folyékony bevonat.
Továbbfejlesztett kerámia kompozit, amelyet arra terveztek, hogy megvédje a  
berendezést a korróziótól és kopástól nagy hőmérsékleten vizes oldatokba merítve.

HT-T –   900−1 150 μm (35−45 mil) névleges  
vastagságban kenhető fel kőműves-
lapáttal vagy műanyag spatulyával

HT-S –  Könnyen felvihető szórással, ecsettel 
 vagy hengerrel
  Minimális vastagság 250 μm (10 mil)  

rétegenként

Hidrociklonok 
Hőcserélők 
Csavarszivattyúk és járókerekek
Kondenzszivattyúk 
Tartályok 
Szelepek 
Tengeri berendezések

Termék jellemzői Alkalmazások
 n   Meghosszabbítja a  

berendezés élettartamát 

n  Porozitás mentessége szik-
rainduktorral ellenőrizhető

n     Csökkenti a leállási időt

n   Üzemelés közben  
hőkezelhető
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ARC HATÁSFOKJAVÍTÓ ÉS VÉDŐBEVONATOK – FÉMBEVONAT RENDSZEREK

 Műszaki adatok
 Száraz hőmérséklet (Max) 80 ˚C (175 ˚F) 

 Nedves hőmérséklet (Max) 52 ˚C (125 ˚F)

 Tapadószilárdság (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) 463 - 45,5 (6 590)

 Sóköd teszt  >20 000 óra

 Kapható méretek  1 125 ml (patron), 1,5 l; 5 l; 16 l

ARC S4+

 Műszaki adatok
 Száraz hőmérséklet (Max) 150 ˚C (300 ˚F) 

 Nedves hőmérséklet (Max) 60 ˚C (140 ˚F)

 Tapadószilárdság (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) 330 - 32,4 (4 700)

 Sóköd teszt  >10 000 óra

 Kapható méretek  1 125 ml (patron), 5 l, 16 l

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 92. oldalon.

Kerámia megerősítésű, szórható, erózióálló bevonat
Továbbfejlesztett, kerámia megerősítésű kompozit minden eróziónak, korróziónak 
és erős folyadékáramlásnak kitett fémfelület védelmére.

Két eltérő színű réteg
Könnyen felvihető szórással, ecsettel vagy  
 hengerrel
Minimális vastagság 250 μm (10 mil)  
 rétegenként

Ventilátorok és házak 
Hőcserélők 
Hűtővíz rendszerek
Adagoló garatok 
Tartálybetétek 
Tisztítótorony rendszerek
Szivattyúk és gázmosók
Csővezeték bevonatok

Termék jellemzői Alkalmazások

100% szárazanyag, ásvánnyal megerősített, epoxi Novolac,  
saválló bevonat
Továbbfejlesztett polimer kompozit igen erős vegyi hatásnak és korróziónak kitett 
berendezések védelmére. 

Két eltérő színű réteg
Könnyen felvihető szórással, ecsettel vagy  
 hengerrel
Minimális vastagság 375 μm (15 mil)  
 rétegenként

Vegyszertartályok
Kémények
Vegyszergőzt elszívó légcsatornák
Ventilátorok és házak
Hőcserélők 
Tartálybélések 
Szerkezetiacélok

Termék jellemzői Alkalmazások

n   Tartós védelmet nyújt

n  Alacsony áteresztőképesség 
merített körülményekhez

n  Szórható

n  Porozitás mentessége szik-
rainduktorral ellenőrizhető

n  Javítja a folyadékáramlás  
hatékonyságát 

n  Meghosszabbítja a  
berendezés élettartamát

n  Szórható

n  Porozitás mentessége  
szikrainduktorral  
ellenőrizhető
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ARC S7 

 Műszaki adatok
 Száraz hőmérséklet (Max) 180 ˚C (355 ˚F) 

 Nedves hőmérséklet (Max) 135 ˚C (275 ˚F)

 Tapadószilárdság (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) 166 - 16,3 (2 370)

 Kapható méretek  14 l

A
RC hatásfokjavító és védőbevonatok

ARC BX1/BX2 
KOPÁSÁLLÓ BEVONATOK FÉMEKHEZ

 Műszaki adatok
 Száraz hőmérséklet (Max) 205 ˚C (400 ˚F) 

 Nedves hőmérséklet (Max) 95 ˚C (205 ˚F)

 Tapadószilárdság (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) >123 - 12 (1 750)

 Kapható méretek  1,5 l, 5 l, 20 kg, 12 x 20 kg

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 92. oldalon.

Nagy hőállóságú, kémiailag ellenálló epoxi Novolac  
vinil-észter bevonat
Az alacsony VOC, epoxi-novolac-vinil-észter-alapú bevonatot magas  
hőmérsékletekre tervezték kémiailag agresszív alkalmazásokhoz, ahol fennáll  
a hőmérséklet-változásból származó termikus sokk kockázata.

Termék jellemzői Alkalmazások
Két eltérő színű réteg
Felvihető légmentes szórórendszerekkel, ecsettel  
 vagy hengerrel
Nedves film vastagsága 0,25−0,5 mm  
 (10−20 mil) per rétegenként

Égéstermék légcsatornák 
Hőcserélők
Gyorshűtő zónák 
Égéstermék szemcseszűrők
Füstgáz tisztító 
Vegyi tároló és feldolgozó tartályok

n   Meghosszabbítja az eszköz 
élettartamát

n  Tartós védelmet biztosít

n  Szórható

n  Porozitás mentessége  
szikrainduktorral  
ellenőrizhető

Magas kerámia részecske összetétel
Felvihető spatulyával vagy műanyag  
 simítóeszközzel 
BX1 –  Alkalmazható a 6 mm-es minimális  

(1/4 hüvelyk) vagy nagyobb vastagságnál
BX2 –  Alkalmazható a 3 mm-es minimális  

(1/8 hüvelyk) vagy nagyobb vastagságnál 

Szeparátorok és ciklonok
Adagológaratok/ csúzdák
Szénporlasztók
Hidropulperek 
Kopólemezek
Iszapszivattyúk 
Könyökcsövek
Porlasztott tüzelőanyag vezetékek

Termék jellemzői Alkalmazások

ARC BX1— Nagy szemcsézetű extrém koptatásnak ellenálló bevonat 
ARC BX2 — Finom szemcsézetű extrém koptatásnak ellenálló bevonat
Továbbfejlesztett, kerámiával megerősített kompozitok extrém kopásnak,  
eróziónak és korróziónak kitett összes fémfelület javítására és védelmére.

n   Csökkenti a cserealka-
trészek iránti igényt 

n   Egyszerűsíti a karbantartási 
eljárásokat

n   Meghosszabbítja a  
berendezés élettartamát

n   Növeli a biztonságot a  
hegesztés és a tűzveszélyes 
munkák csökkentésével
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ARC HATÁSFOKJAVÍTÓ ÉS VÉDŐBEVONATOK – FÉM KOMPOZIT RENDSZEREK

ARC I BX1 

 Műszaki adatok
 Száraz hőmérséklet (Max) 205 ˚C (400 ˚F) 

 Nedves hőmérséklet (Max) 95 ˚C (205 ˚F)

 Tapadószilárdság (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) 222,7 - 21,9 (3 170)

 Kapható méretek  20 kg, 12 x 20 kg
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ARC T7AR
Kopásálló kerámiával megerősített bevonatok magas  
hőmérséklet és vegyi anyagok hatása ellen 
Novolac-epoxi-vinil-észter-alapú védőbevonat magas hőmérsékletekhez és  
kémiai alkalmazásokhoz, ahol agresszív vegyszerek és erősen koptató hatású 
körülmények vannak jelen. 

Egyrétegű rendszer 
Kőműveskanállal felhordható 
Minimális vastagság 3 mm és 4 mm között  
 (120 – 160 mils) 
A készlet ARC T7 AR VC-t (fátyol bevonat) is  
 tartalmaz  a végső bevonat finomításához 
Szín: piros 

Égéstermék légcsatornák 
Feldolgozó tartályok 
Agitátor keverők 
Szelepek 
Iszapszivattyúk 
Csövek 
Gyorshűtő zónák 

Termék jellemzői Alkalmazások

 Műszaki adatok
 Száraz hőmérséklet - folyamatos (max.) 180 °C (355 °F) 

 Nedves hőmérséklet - víz (max.) 135 °C (275 °F)

 Tapadószilárdság (ASTM D4541) – kg/cm² - MPa (psi) 158 kg/cm2 - 15,5 MPa (2 249)

 Kapható méretek  20,4 kg

n   Ellenáll szervetlen,  
valamint szerves savak 
és  szénhidrogén-alapú 
kémiai vegyületek széles 
skálájának 

n   Kopásálló 

n   Kőműveskanállal könnyen 
felvihető

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 92. oldalon.

Ütés- és kopásálló epoxi kompozit
Az I BX1 egy uretánnal módosított, aminnal kötött epoxi bevonat, kerámia  
gyöngyökkel és lapokkal jelentősen megerősítve az extrém koptatással szembeni 
ellenállás érdekében ott, ahol jelentős ütések vagy nagy rezgések jelentkeznek 
igénybevételként.

Magas kerámia részecske összetétel
Felvihető spatulyával vagy műanyag  
 simítóeszközzel
Felhordandó minimális vastagság 6 mm  
 (1/4 hüvely) vagy nagyobb névleges 
 vastagságnál

Adagológaratok és csúszdák
Iszapszivattyúk
Csővezetékek és könyökcsövek
Ciklonok futószalagok
Aprító/Törőgépek

n   Nagy ütésállóság

n   Csökkenti a csereal-
katrészek iránti igényt

n   Egyszerűsíti a karbantartási 
eljárásokat

n   Meghosszabbítja a  
berendezés élettartamát

n   Növeli a biztonságot a  
hegesztés és a tűzveszélyes 
munka csökkentésével

Termék jellemzői Alkalmazások
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Az ipar gyártó berendezéseinek és szerkezeteinek olyan 
környezeti feltételek között kell működnie, amelyek 
agresszívan támadják a fém- és cementkötésű felületeket, 
ami veszélyezteti a teljesítményt, futási időt, valamint a 
biztonságot. Amikor egy technológia működése forog 
kockán, olyan cégre kell támaszkodnia, amely megérti,  
hogy egy kiváló termékcsalád ereje csak annyit ér, mint a 
mögötte álló értékesítési és szolgáltató szervezet tudása  
és képessége.

További információkért kérem, látogassa meg  
honlapunkat:  www.chesterton.com/arc.

Ha kritikus berendezései és szerkezetei kopásnak, eróziónak, 
korróziónak és vegyi hatásoknak vannak kitéve, a Chesterton®  

ARC® hatásfokjavító és védőbevonatok védelmet nyújtanak
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ARC HATÁSFOKJAVÍTÓ ÉS VÉDŐBEVONATOK - BETON KOMPOZIT RENDSZEREK

A
RC

 h
at

ás
fo

kj
av

ító
 é

s 
vé

dő
be

vo
na

to
k

ARC 791 

 Műszaki adatok
 Száraz hőmérséklet (Max) 93 ˚C (200 ˚F) 

 Nedves hőmérséklet (Max) 65 ˚C (150 ˚F)

 Nyomószilárdság (ASTM 579) - kg/cm2 - MPa (psi) 655 - 64,2 (9 320)

 Tapadószilárdság (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) >35,1 - 3,4 (500) Beton meghibásodás

 Kapható méretek  Vödrös kiszerelés, raklapos kiszerelés

ARC 988 

 Műszaki adatok
 Száraz hőmérséklet (Max) 93 ˚C (200 ˚F) 

 Nedves hőmérséklet (Max) 65 ˚C (150 ˚F)

 Nyomószilárdság (ASTM 579) - kg/cm2 - MPa (psi) 1 000 - 97,9 (14 200)

 Tapadószilárdság (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi) >35,1 - 3,4 (500) Beton meghibásodás

 Kapható méretek  Vödrös kiszerelés, raklapos kiszerelés

ÚJRABURKOLÓ KOMPOZITOK BETONHOZ

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 92. oldalon.

Kenhető bevonat
Felhordandó minimális vastagság 6 mm (1/4”)
Nedves beton felületen is alkalmazható
Nem zsugorodik, nem oldószeres,  
 100% szárazanyag 
Színek: szürke

Vegyszerállóság
Padlólefolyók és gyűjtőaknák
Technológiai padozatok
Gép/ berendezés alapok
Szivattyú alapok/ fugázás
Szerkezeti tartóoszlopok

Termék jellemzői Alkalmazások

100% szárazanyag, Novolac gyantakeverék, kőműveskanállal  
felvihető, kvarccal megerősített magasépítésű betonbevonat
Egy kvarccal megerősített kompozit, amelyet arra terveztek, hogy újraburkolja és 
helyreállítsa a betonfelületeket, és kijavítsa a kémiai és fizikai igénybevétel során 
meghibásodott betont. 

n   Egyszerűen felhordható

n   Tartós védelmet nyújt

n   Kiküszöböli a költséges 
strukturális újjáépítést 

n   Alkalmazható függőleges 
felületeken is

Erősen vegyszerálló, 100% szárazanyag, tiszta Novolac gyanta 
alapú, kőműveskanállal kenhető, kvarccal megerősített  
magasépítésű betonbevonat
Egy kvarccal megerősített kompozit, amelyet arra terveztek, hogy újraburkolja és 
helyreállítsa a betonfelületeket, és kijavítsa a kémiai és fizikai igénybevétel során  
meghibásodott betont. 

Kenhető bevonat
Felhordandó minimális vastagság 6 mm (1/4”)
Nedves betonra is felhordható 
Nem zsugorodik, nem oldószeres, 100%  
 szárazanyag
Színek: szürke, piros

Kémiai ellenállóság
Berendezés alapzata
Gyűjtőaknák, csatornák és semlegesítő tartályok 

Termék jellemzői Alkalmazások
n Egyszerű felhordás

n  Tartós védelmet nyújt 

n  Kiküszöböli a költséges 
strukturális újjáépítést 

n  Csökkenti a sérült beton 
okozta biztonsági  
kockázatot

n  Alkalmazható függőleges 
felületeken is



ARC CS2/CS4
VÉKONYFILM-KOMPOZIT BEVONATOK BETONHOZ

 Műszaki adatok
 Száraz hőmérséklet (Max) 80 ˚C (175 ˚F) 

 Nedves hőmérséklet (Max)  CS2: 52 ˚C (125 ˚F) 
CS4: 40 ˚C (105 ˚F)

 Nyomószilárdság (ASTM 579) - kg/cm2 - MPa (psi)  CS2: 680 - (9 650), CS4: 970 - (13 750)

 Tapadószilárdság (ASTM D4541) - kg/cm2 - MPa (psi)  CS2: >5,1 - 3,4 (500) Beton meghibásodás 
CS4: >35,1 - 3,4 (500) Beton meghibásodás

 Kapható méretek  5 l (csak CS4); 16 I

ARC NVE rendszer

 Műszaki adatok
 Száraz hőmérséklet (Max) 200 ˚C (392 ˚F) 

 Nedves hőmérséklet (Max) 135 ˚C (275 ˚F)

 Nyomószilárdság (ASTM 579) - kg/cm2 - MPa (psi) NVE TC (magas építésű rendszer): 446 - 44 (6 360)

 Tapadószilárdság betonhoz - kg/cm2 - MPa (psi) >28 - 2,8 (400)

 Kapható méretek  Vödrös kiszerelés
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A
RC hatásfokjavító és védőbevonatok

A szabványokat és jóváhagyásokat lásd a 92. oldalon.

CS2 — általános célú, vékony film, Novolac keverék, epoxi bevonat 
CS4 — erősen vegyszerálló, 100% Novolac gyanta, epoxi bevonat
Speciális vékony filmkompozitok, amelyeket betonfelületek védelmére terveztek.  
A CS2 enyhe kémiai hatás, a CS4 erős kémiai hatás esetén alkalmazható.

Könnyen felvihető fogazott kenőlapáttal, ecsettel, 
 hengerrel vagy szóró berendezéssel
Nedves betonra is felkenhető
Magas fényű felület
Nem zsugorodik, nem oldószeres,  
 100% szárazanyag
Minimális vastagság 250−375 μm
 (10−15 mil) rétegenként
Színek:  CS2 szürke, CS4 piros

Beton medencék, vegyszertartályok
Gátak és áttörés javítások
Gyártási padló területek
Hűtőtornyok
Vegyipari üzem padlók
Padlólefolyók, gyűjtőaknák
Vízelvezető csatornák
Berendezés alapzatok

n   Tartós védelmet nyújt 

n  Kiküszöböli a költséges 
strukturális újjáépítést 

n  Csökkenti a sérült  
beton okozta biztonsági 
kockázatot

Termék jellemzői Alkalmazások

Nagy hőállóságú, kémiailag ellenálló epoxi Novolac  
vinil-észter bevonat
Egy módosított novolac vinil-észter bevonat rendszer nagy hőmérsékletű,  
kémiailag agresszív alkalmazásokhoz szánták. A termék alkalmazható  
magasépítésű rendszerként vagy vékony filmrendszerként.

Vékony film – NVE VC (fátyol bevonat)
Előírt minimális vastagság 250-375 μm
Színek: piros 

Vastag réteg – NVE TC (felső réteg)
Előírt minimális vastagság 
  6 mm (1/4”) 
Szín: piros 

Technológiai padlók
Aknák, padlólefolyók és gyűjtőaknák
Tartályok
Csatornák

Termék jellemzői Alkalmazások

n  Tartós védelmet nyújt 

n  Kiküszöböli a költséges 
strukturális újjáépítést 

n  Csökkenti a sérült  
beton okozta biztonsági 
kockázatot
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Kiegészítő termékek

ARC HATÁSFOKJAVÍTÓ ÉS VÉDŐBEVONATOK

803 Ipari 
és hajózási 
tisztítószer
Erős, vízalapú lúgos 
tisztítószer az olaj és a 
zsír eltávolítására fém- és 
betonfelületekről.  
Lásd 64. oldal.

277 – Fém- 
felület-zsírtalanító
Gyorsan ható, alacsony 
alacsony maradványértékű, 
nem klórozott, ipari 
osztályú zsírtalanító
az olajok, zsírok, 
szennyeződések és  
por eltávolítására. 
Lásd  
www.chesterton.com.

ARC S jelű termékek 
szóróberendezése
Egyszerű és hatékony módszer 
válogatott ARC-kompozitok 
megbízható szórására. Lásd 
www.chesterton.com.
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TÖMÍTŐZSINÓROK ÉS LAPOSTÖMÍTÉSEK MEGRENDELÉSI ÚTMUTATÓJA 

 *  A súlyok csak tájékoztatási célra szolgálnak. 
A súlyok nem szerepelnek a megrendelésben.

 ** K: keresztmetszet; S: súly; H: hosszúság.
 ***  K: keresztmetszet;szelep/doboz; szelepek átlagos 

száma dobozonként; S: súly; Ø: szár átmérője. 
 **** Dim; LxI; V: vastagság

553 Környezetbarát tömítés (Dim; V)****
 1 500 x 1 500 mm; 0,5 mm ..................... 290234
 1 500 x 1 500 mm; 1 mm ........................ 290235
 1 500 x 1 500 mm; 1,5 mm ..................... 290236
 1 500 x 1 500 mm; 2 mm ........................ 290237
 1 500 x 1 500 mm; 3 mm ........................ 290238

455EU Általános lapostömítés (Dim;V)****
 1 500 x 1 500 mm; 0,5 mm ..................... 290200
 1 500 x 1 500 mm; 1 mm ........................ 290201
 1 500 x 1 500 mm; 1,5 mm ..................... 290202
 1 500 x 1 500 mm; 2 mm ........................ 290203
 1 500 x 1 500 mm; 3 mm ........................ 290204

459 Grafit tábla nikkel erősítéssel
 1 000 x 1 000 mm; 0,8 mm ..................... 005038
 1 000 x 1 000 mm; 1 mm ........................ 005043
 1 000 x 1 000 mm; 1,6 mm ..................... 005039
 1 000 x 1 000 mm; 2 mm ........................ 005044
 1 000 x 1 000 mm; 3,2 m ........................ 005040 

1400R Szénszál erősítésű grafit tömítőzsinór 
 (K; S; H)**
 3,2 mm; 0,91 kg*; 57,91 m ..................... 000924
 4,8 mm; 0,91 kg*; 18,29 m ..................... 000926
 6 mm; 0,91 kg*; 15,85 m ........................ 000927
 6,4 mm; 0,91 kg*; 14,02 m ..................... 000937
 6,4 mm; 2,27 kg*; 35,05 m ..................... 000941
 8 mm; 0,91 kg*; 11,28 m ........................ 001054
 8 mm; 2,27 kg*; 28,04 m ........................ 001055
 9,5 mm; 0,91 kg*; 8,23 m ....................... 000943
 9,5 mm; 2,27 kg*; 20,42 m ..................... 000944
 9,5 mm; 3,18 kg*; 28,65 m ..................... 000946
 10 mm; 0,91 kg*; 7,92 m ........................ 000947
 10 mm; 2,27 kg*; 20,12 m ...................... 000949
 11,1 mm; 0,91 kg*; 6,4 m ....................... 000950
 11,1 mm; 2,27 kg*; 15,85 m ................... 000952
 12 mm; 0,91 kg*; 5,79 m ........................ 000953
 12 mm; 2,27 kg*; 14,63 m ...................... 000955
 12,7 mm; 0,91 kg*; 5,18 m ..................... 000956
 12,7 mm; 2,27 kg*; 12,8 m ..................... 000958
 12,7 mm; 3,18 kg*; 17,68 m ................... 000959
 14,3 mm; 2,27 kg*; 10,06 m ................... 001056
 14,3 mm; 3,18 kg*; 14,02 m ................... 001057
 15,9 mm; 3,18 kg*; 10,67 m ................... 001058
 17,5 mm; 3,18 kg*; 10,06 m ................... 001059
 19,1 mm; 3,18 kg*; 8,23 m ..................... 001071
 20,6 mm; 3,18 kg*; 6,71 m ..................... 001092
 22,2 mm; 3,18 kg*; 6,1 m ....................... 001093
 23,8 mm; 3,18 kg*; 4,27 m ..................... 001095
 25,4 mm; 3,18 kg*; 3,96 m ..................... 001096

1600 Speciális szelepszár tömítés (K; S; H)**
 3,2 mm; 0,91 kg*; 40,23 m ..................... 035002
 4 mm; 0,91 kg*; 27,74 m ........................ 035004
 4,8 mm; 0,91 kg*; 19,81 m ..................... 035006
 6 mm; 0,91 kg*; 15,85 m ........................ 035008
 6,4 mm; 0,91 kg*; 12,19 m ..................... 035010
 6,4 mm; 2,27 kg*; 30,48 m ..................... 035011
 8 mm; 0,91 kg*; 8,53 m .......................... 035013
 8 mm; 2,27 kg*; 21,64 m ........................ 035014
 9,5 mm; 0,91 kg*; 5,79 m ....................... 035016
 9,5 mm; 2,27 kg*; 14,94 m ..................... 035017
 9,5 mm; 4,54 kg*; 29,57 m ..................... 035018
 10 mm; 0,91 kg*; 5,49 m ........................ 035020
 10 mm; 2,27 kg*; 13,72 m ...................... 035021
 11,1 mm; 0,91 kg*; 4,27 m ..................... 035023
 11,1 mm; 2,27 kg*; 10,36 m ................... 035024
 12 mm; 2,27 kg*; 9,14 m ........................ 035026
 12,7 mm; 0,91 kg*; 3,35 m ..................... 035028
 12,7 mm; 2,27 kg*; 8,53 m ..................... 035029
 12,7 mm; 4,54 kg*; 17,07 m ................... 035030
 14,3 mm; 2,27 kg*; 7,01 m ..................... 035032
 14,3 mm; 4,54 kg*; 13,72 m ................... 035033
 15,9 mm; 4,54 kg*; 10,97 m ................... 035035
 17,5 mm; 4,54 kg*; 9,45 m ..................... 035037
 19,1 mm; 4,54 kg*; 7,92 m ..................... 035039
 22,2 mm; 4,54 kg*; 5,79 m ..................... 035041
 25,4 mm; 4,54 kg*; 4,57 m ..................... 035043

1622 Alacsony légemissziós szeleptömítés  
(K; szelep/doboz; S; Ø)***
  3,2 mm; 83 Szelep/doboz;  

 0,45 kg; 12,7 Ø csonk mm ...................... 054700
  4 mm; 121 Szelep/doboz;  

 0,91 kg; 15 Ø csonk mm ......................... 054704
  4,8 mm; 59 Szelep/doboz;  

 0,91 kg; 15,9 Ø csonk mm ...................... 054701
  6 mm; 31 Szelep/doboz;  

 0,91 kg; 25 Ø csonk mm ......................... 054702
  6,4 mm; 73 Szelep/doboz; 

 2,27 kg; 22,2 Ø csonk mm ...................... 054703
  8 mm; 39 Szelep/doboz;  

 2,27 kg; 31,8 Ø csonk mm ...................... 054705
  9,5 mm; 22 Szelep/doboz;  

 2,27 kg; 41,3 Ø csonk mm ...................... 054707
  10 mm; 24 Szelep/doboz;  

 2,27 kg; 40 Ø csonk mm ......................... 054711
   11,1 mm; 14 Szelep/doboz;  

 2,27 kg; 50,8 Ø csonk mm ...................... 054713
  12 mm; 9 Szelep/doboz;  

 2,27 kg; 70 Ø csonk mm ......................... 054715
  12,7 mm; 8 Szelep/doboz;  

 2,27 kg; 69,9 Ø csonk mm ...................... 054716
  14,3 mm; 6 Szelep/doboz;  

 2,27 kg; 82,6 Ø csonk mm ...................... 054719
  15,9 mm; 4 Szelep/doboz; 

 2,27 kg; 101,6 Ø csonk mm .................... 054721
  17,5 mm; 3 Szelep/doboz;  

 2,27 kg; 127 Ø csonk mm ....................... 054722

1724 PTFE szeleptömítés (K; S; H)**
 3,2 mm; 0,91 kg*; 46,94 m ..................... 003260
 4 mm; 0,91 kg*; meghatározandó  ......... 003261
 4,8 mm; 0,91 kg*; 22,56 m ..................... 003262
 6 mm; 0,91 kg*; 15,24 m ........................ 003263
 6,4 mm; 0,91 kg*; 11,58 m ..................... 003264
 6,4 mm; 0,91 kg*; 28,96 m ..................... 003273
 8 mm; 0,91 kg*; 8,23 m .......................... 003265
 8 mm; 2,27 kg*; 20,73 m ........................ 003274
 9,5 mm; 0,91 kg*; 5,79 m ....................... 003266
 9,5 mm; 2,27 kg*; 14,63 m ..................... 003275
 9,5 mm; 4,54 kg*; 29,26 m ..................... 003281
 10 mm; 0,91 kg*; 5,18 m ........................ 003267
 10 mm; 2,27 kg*; 13,41 m ...................... 003276
 11,1 mm; 0,91 kg*; 4,57 m ..................... 003268
 11,1 mm; 2,27 kg*; 11,28 m ................... 003277
 12 mm; 0,91 kg*; 3,96 m ........................ 003269
 12 mm; 2,27 kg*; 9,75 m ........................ 003278
 12,7 mm; 0,91 kg*; 3,35 m ..................... 003270
 12,7 mm; 2,27 kg*; 8,23 m ..................... 003279
 12,7 mm; 4,54 kg*; 16,46 m ................... 003283
 14,3 mm; 2,27 kg*; 6,71 m ..................... 003280
 14,3 mm; 4,54 kg*; 13,41 m ................... 003284
 15,9 mm; 4,54 kg*; 10,36 m ................... 003285
 17,5 mm; 4,54 kg*; 9,14 m ..................... 003286
 19,1 mm; 4,54 kg*; 7,62 m ..................... 003287
 20,6 mm; 4,54 kg*; 6,71 m ..................... 003288
 22,2 mm; 4,54 kg*; 6,1 m ....................... 003289
 23,8 mm; 4,54 kg*; 5,79 m ..................... 003293
 25,4 mm; 4,54 kg*; 5,18 m ..................... 003294 

1730 Általános tömítőzsinór (K; S; H)**
 6 mm; 0,91 kg*; 18,29 m ........................ 000637
 6,4 mm; 0,91 kg*; 15,24 m ..................... 000638
 6,4 mm; 2,27 kg*; 38,1 m ....................... 000691
 8 mm; 0,91 kg*; 9,75 m .......................... 000692
 8 mm; 2,27 kg*; 24,38 m ........................ 000693
 9,5 mm; 2,27 kg*; 17,07 m ..................... 000694
 9,5 mm; 4,54 kg*; 34,14 m ..................... 000695
 10 mm; 0,91 kg*; 6,1 m .......................... 000696
 10 mm; 2,27 kg*; 15,54 m ...................... 000697
 11,1 mm; 2,27 kg*; 12,5 m ..................... 000698
 12 mm; 0,91 kg*; 4,27 m ........................ 000702
 12 mm; 2,27 kg*; 10,67 m ...................... 000703
 12,7 mm; 2,27 kg*; 9,75 m ..................... 000704
 12,7 mm; 4,54 kg*; 19,51 m ................... 000705
 14,3 mm; 2,27 kg*; 7,01 m ..................... 000706
 14,3 mm; 4,54 kg*; 13,72 m ................... 000932
 15,9 mm; 4,54 kg*; 11,28 m ................... 000933
 17,5 mm; 4,54 kg*; 10,36 m ................... 000934
 19,1 mm; 4,54 kg*; 8,53 m ..................... 000935
 20,6 mm; 4,54 kg*; 6,4 m ....................... 001182
 22,2 mm; 4,54 kg*; 5,49 m ..................... 001183
 25,4 mm; 4,54 kg*; 4,27 m ..................... 001184

1760 Vegyszerálló tömítés (K; S; L)**
 3,2 mm; 0,91 kg*; 35,66 m ..................... 008360
 4,8 mm; 0,91 kg*; 21,34 m ..................... 008362
 6 mm; 0,91 kg*; 14,94 m ........................ 008363

 6,4 mm; 0,91 kg*; 12,8 m ....................... 008364
 6,4 mm; 2,27 kg*; 32 m .......................... 008373
 8 mm; 0,91 kg*; 9,45 m .......................... 008365
 8 mm; 2,27 kg*; 23,47 m ........................ 008374
 9,5 mm; 0,91 kg*; 6,4 m ......................... 008366
 9,5 mm; 2,27 kg*; 16,15 m ..................... 008375
 9,5 mm; 4,54 kg*; 32 m .......................... 008381
 10 mm; 0,91 kg*; 5,49 m ........................ 008367
 10 mm; 2,27 kg*; 13,72 m ...................... 008376
 11,1 mm; 0,91 kg*; 4,27 m ..................... 008368
 11,1 mm; 2,27 kg*; 10,67 m ................... 008377
 12 mm; 0,91 kg*; 3,96 m ........................ 008369
 12 mm; 2,27 kg*; 9,75 m ........................ 008378
 12,7 mm; 0,91 kg*; 3,66 m ..................... 008370
 12,7 mm; 2,27 kg*; 9,45 m ..................... 008379
 12,7 mm; 4,54 kg*; 18,59 m ................... 008383
 14,3 mm; 2,27 kg*; 6,1 m ....................... 008380
 15,9 mm; 4,54 kg*; 9,14 m ..................... 008385
 17,5 mm; 4,54 kg*; 8,53 m ..................... 008386
 19,1 mm; 4,54 kg*; 8,23 m ..................... 008387
 20,6 mm; 4,54 kg*; 7,01 m ..................... 008388
 22,2 mm; 4,54 kg*; 5,18 m ..................... 008389
 25,4 mm; 4,54 kg*; 3,05 m ..................... 008394

1765 Fehér vegyszerálló tömítés forgógéphez 
(K; S; H)**
 6,4 mm; 0,91 kg*; 15,43 m ..................... 051172
 6,4 mm; 2,27 kg*; 38,57 m ..................... 051173
 7,9 mm; 0,91 kg*; 10,06 m ..................... 051174
 7,9 mm; 2,27 kg*; 25,15 m ..................... 051175
 9,5 mm; 0,91 kg*; 7,07 m ....................... 051176
 9,5 mm; 2,27 kg*; 17,68 m ..................... 051177
 10,0 mm; 0,91 kg*; 5,73 m ..................... 051178
 10,0 mm; 2,27 kg*; 14,33 m ................... 051179
 11,1 mm; 2,27 kg*; 11,4 m ..................... 051180
 12,0 mm; 2,27 kg*; 10,93 m ................... 051181
 12,7 mm; 0,91 kg*; 3,9 m ....................... 051182
 12,7 mm; 2,27 kg*; 9,76 m ..................... 051183
 12,7 mm; 4,54 kg*; 19,51 m ................... 051184
 14,3 mm; 2,27 kg*; 8,08 m ..................... 051185
 15,9 mm; 4,54 kg*; 9,76 m ..................... 051186
 19,1 mm; 4,54 kg*; 7,77 m ..................... 051187
 20,6 mm; 4,54 kg*; 7,47 m ..................... 051188
 22,2 mm; 4,54 kg*; 6,4 m ....................... 051189
 25,4 mm; 4,54 kg*; 3,81 m ..................... 051190

1830 Speciális továbbfejlesztett PTFE grafittömítés 
(K; S; H)**
 4,8 mm; 0,91 kg*; 26,52 m ..................... 175910
 6,4 mm; 0,91 kg*; 12,19 m ..................... 175911
 6,4 mm; 2,27 kg*; 30,78 m ..................... 175912
 8 mm; 0,91 kg*; 9,14 m .......................... 175913
 8 mm; 2,27 kg*; 22,86 m ........................ 175914
 9,5 mm; 0,91 kg*; 5,79 m ....................... 175915
 9,5 mm; 2,27 kg*; 14,33 m ..................... 175916
 9,5 mm; 4,54 kg*; 28,35 m ..................... 175917
 10 mm; 0,91 kg*; 5,24 m ........................ 175918
 10 mm; 2,27 kg*; 13,11 m ...................... 175919
 11,1 mm; 0,91 kg*; 4,57 m ..................... 175920
 11,1 mm; 2,27 kg*; 11,58 m ................... 175921
 12 mm; 0,91 kg*; 3,84 m ........................ 175922
 12 mm; 2,27 kg*; 9,60 m ........................ 175923
 12,7 mm; 0,91 kg*; 3,35 m ..................... 175924
 12,7 mm; 2,27 kg*; 8,23 m ..................... 175925
 12,7 mm; 4,54 kg*; 16,46 m ................... 175926
 14,3 mm; 2,27 kg*; 6,86 m ..................... 175927
 14,3 mm; 4,54 kg*; 13,72 m ................... 175928
 15,9 mm; 4,54 kg*; 11,58 m ................... 175929
 17,5 mm; 4,54 kg*; 9,45 m ..................... 175930
 19,1 mm; 4,54 kg*; 7,92 m ..................... 175931
 20 mm; 4,54 kg*; 7,29 m ........................ 175932
 22,2 mm; 4,54 kg*; 5,79 m ..................... 175933
 23,8 mm; 4,54 kg*; 5,18 m ..................... 175934
 25,4 mm; 4,54 kg*; 4,27 m ..................... 175935

1830-SSP Zagytömítő anyagok (K; S; H)*
 9,5 mm; 0,91 kg*; 7,01 m ....................... 052605
 9,5 mm; 2,27 kg*; 17,37 m ..................... 052606
 9,5 mm; 4,54 kg*; 34,75 m ..................... 052607
 10,0 mm; 0,91 kg*; 5,18 m ..................... 052608
 10,0 mm; 2,27 kg*; 13,41 m ................... 052609
 11,1 mm; 0,91 kg*; 4,57 m ..................... 052610
 11,1 mm; 2,27 kg*; 11,58 m ................... 052611
 12,0 mm; 0,91 kg*; 4,27 m ..................... 052612
 12,0 mm; 2,27 kg*; 10,67 m ................... 052613
 12,7 mm; 0,91 kg*; 3,96 m ..................... 052614

 12,7 mm; 2,27 kg*; 10,06 m ................... 052615
 12,7 mm; 4,54 kg*; 19,81 m ................... 052616
 14,3 mm; 2,27 kg*; 7,62 m ..................... 052617
 14,3 mm; 4,54 kg*; 15,54 m ................... 052618
 15,9 mm; 4,54 kg*; 11,28 m ................... 052619
 17,5 mm; 4,54 kg*; 9,75 m ..................... 052620
 19,1 mm; 4,54 kg*; 8,23 m ..................... 052621
 20,0 mm; 4,54 kg*; 7,62 m ..................... 052622
 20,6 mm; 4,54 kg*; 7,32 m ..................... 052623
 22,2 mm; 4,54 kg*; 7,01 m ..................... 052624
 23,8 mm; 4,54 kg*; 6,10 m ..................... 052625
 25,4 mm; 4,54 kg*; 5,18 m ..................... 052626

1935 Élelmiszer minőségű tömítőzsinór  
(K; S; H*)
 4,7 mm; 0,91 kg*; 34,14m ...................... 362449
 6,4 mm; 0,91 kg*; 14,48 m ..................... 362450
 6,4 mm; 2,27 kg*; 36,2 m ....................... 362453
 8,0 mm; 0,91 kg*; 8,46 m ....................... 362454
 8,0 mm; 2,27 kg*; 21,14 m ..................... 362463
 9,5 mm; 0,91 kg*; 5,61 m ....................... 362464
 9,5 mm; 2,27 kg*; 14,02 m ..................... 362465
 10,0 mm; 0,91 kg*; 4,94 m ..................... 362466
 10,0 mm; 2,27 kg*; 12,34 m ................... 362468
 12,7 mm; 0,91 kg*; 3,23 m ..................... 362470
 12,7 mm; 2,27 kg*; 17,22 m ................... 362479
 12,7 mm; 4,54 kg*; 16,15 m ................... 362480
 14,3 mm; 2,27 kg*; 6,25 m ..................... 362481
 16,0 mm; 4,54 kg*; 10,97 m ................... 362482
 19,0 mm; 4,54 kg*; 7,62 m ..................... 362483
 22,2 mm; 4,54 kg*; 5,49 m ..................... 362484

2211 Extrém zagytömítő tömítőzsinór (K; S; H*)
 9,5 mm; 0,91 kg*; 6,7 m ......................... 382074
 9,5 mm; 2,27 kg*; 16,8 m ....................... 382075
 9,5 mm; 4,54 kg*; 33,5 m ....................... 382076
 10 mm; 0,91 kg*; 5,9 m .......................... 382077
 10 mm; 2,27 kg*; 14,8 m ........................ 382078
 11,1 mm; 0,91 kg*; 4,8 m ....................... 382079
 11,1 mm; 2,27 kg*; 12 m ........................ 382080
 12,7 mm; 0,91 kg*; 3,4 m ....................... 382083
 12 mm; 0,91 kg*; 3,7 m .......................... 382081
 12 mm; 2,27 kg*; 9,3 m .......................... 382082
 12,7 mm; 2,27 kg*; 8,5 m ....................... 382084
 12,7 mm; 4,54 kg*; 17,1 m ..................... 382085
 14 mm; 4,54 kg*; 12,8 m ........................ 382092
 14,3 mm; 2,27 kg*; 6,4 m ....................... 382086
 14,3 mm; 4,54 kg*; 13,7 m ..................... 382087
 16 mm; 4,54 kg*; 12,5 m ........................ 382088
 17,4 mm; 4,54 kg*; 9,4 m ....................... 382089
 19 mm; 4,54 kg*; 9,1 m .......................... 382090
 20 mm; 4,54 kg*; 8,5 m .......................... 382091
 20,6 mm; 4,54 kg*; 7,6 m ....................... 382073
 22,2 mm; 4,54 kg*; 5,8 m ....................... 382093
 23,8 mm; 4,54 kg*; 5,5 m ....................... 382094
 25,4mm; 4,54 kg*; 4,6 m ........................ 382095 

Duragraf F Továbbfejlesztett grafit tábla  
tömítés (Dim; V****
 1 000 x 1 000 mm; 1 mm ........................ 290210
 1 000 x 1 000 mm; 1,5 mm ..................... 290211
 1 000 x 1 000 mm; 2 mm ........................ 290212
 1 000 x 1 000 mm; 3 mm ........................ 290213

Duragraf T Továbbfejlesztett grafit tábla  
tömítés (Dim; V)****
 1 500 x 1 500 mm; 1 mm ........................ 290218
 1 500 x 1 500 mm; 1,5 mm ..................... 290219
 1 500 x 1 500 mm; 2 mm ........................ 290220
 1 500 x 1 500 mm; 3 mm ........................ 290221

ECS-T PTFE Laptömítés (Dim; V)****
 1 200 x 1 200 mm; 1 mm ........................ 290230
 1 500 x 1 500 mm; 1,5 mm ..................... 290231
 1 500 x 1 500 mm; 2 mm ........................ 290232
 1 500 x 1 500 mm; 3 mm ........................ 290233 
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Komponens Chesterton EN12756 Leírás

Felületek CB B Karbon grafit, gyantával átitatott
 SSC Q1 Szilícium-karbid, zsugorított,  

   nyomásmentes
 RSC Q2 Szilícium-karbid, reakcióval megkötött
 TC U2 Volfrám-karbid, Ni-megkötő
 CR V Alumínium-oxid, 99,5%
Fémek 316 G CrNiMo acél (1.4401)
 20 ötvözet  M3 20 Cb3 (2.4660)
 Ti T2 Titán (3.7035)
 HC M5 Hastelloy® C-276 (2.4819)
 HB M1 Hastelloy B2 (2.4617)
 Monel M4 K500 ötvözet (2.4375)
Elasztomerek FKM V Fluorozott szénhidrogén
 EPDM E Etilén-propilén gumi
 FEPM X Tetraetilén-propilén gumi
 FFKM K Perfluoroelasztomer
 C550 K1 FFKM 550
 C250 K2 FFKM 250

Rendelés leadásához írja be 
a megfelelő információkat a 
fehér mezőkbe, és adja meg 
a típuskódot a Chesterton 
képviselőjének. Referenciaként 
használja a jobb oldali  
táblázatot.

Egyszeres patronos tömítés

Tömítések
150 Egyszeres tömítés
180H Egyszeres 
tömítés
250 Kettős tömítés
280™ Kettős tömítés

Méret (mm)

Méretek (hüvelyk)

Felületek (150)
CB/SSC
SSC/SSC
Felületek (180H)
CB/SSC
Felületek (250) 
CB/SSC/SSC/CB
SSC/SSC/SSC/CB
SSC/SSC/SSC/SSC

Felületek (280)
CB/SSC/CB/SSC
CB/TC/CB/TC
SSC/SSC/CB/SSC
TC/TC/CB/TC

Elasztomerek
EPDM1, 3

FKM1, 3

FEPM
FFKM2

C5503

C2503

25
28
30
32
33
35
38

40
423

43
45
48
50
53

55
581, 3

60
631

65
68
70

75
80
85
90
95
100
1051

110
1151

120

1,000 
1,125
1,250
1,375
1,500
1,625
1,75
1,875

2,000
2,125
2,25
2,375
2,500
2,625
2,750
2,875

3,000
3,125
3,250
3,375
3,500
3,625
3,75
4,000

4,125
4,25
4,375
4,500
4,750
3,8751

4,6251

1 Csak 150/250 esetén
2 Csak 180H/280 esetén
3 Csak 180H esetén

TÖMÍTÉS MÉRET FELÜLET ELASZTOMERS+ + + + = Típuskód
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491 DIN komponenshez szolgáló tömítés

Méret (mm) Felületek 
CB/SSC
SSC/SSC
CB/CR

16
18

20
22

24
25

28
30

32
33

35
38

40
43

45
48

50
53

55
60

65
68

70
75

80
85

90
95

100
110

Elasztomerek
EPDM
FKM

Egyszeres osztott kialakítású tömítés

Méret (mm)

Méretek (hüvelyk)

Felületek
CR/CB
RSC/CB
RSC/RSC

251

301

32
33
35

38
40
43
45
48

50
55
60
65
70

75
80
85
90
95

100
110
115
120
1252

1302

1352

1402

1452

1502

1552

1602

1652

1702

1752

1802

1852

1902

1952

1,0001

1,1251

1,250
1,375
1,500
1,625
1,750
1,875

2,000
2,125
2,250
2,375
2,500
2,625
2,750

2,875
3,000
3,125
3,250
3,375
3,500
3,625

3,750
3,875
4,000
4,125
4,250
4,375
4,500

4,625
4,750
5,0002

5,2502

5,5002

5,7502

6,0002

6,2502

6,5002

6,7502

7,0002

7,2502

7,5002

7,7502

Elasztomerek
EPDM
FKM
FEPM

TÖMÍTÉS

Tömítések

442TM Egyszeres osztott 
kialakítású tömítés
442C Egyszeres osztott 
kialakítású tömítés 
442M Egyszeres osztott 
kialakítású tömítés 
442HP Egyszeres osztott 
kialakítású tömítés

1 Csak 442C esetén
2 Csak 442/442M/442HP esetén

Kazettás tömítés

Tömítések

S10 Egyszeres 
tömítés
S20 Kettős 
tömítés

Méret (mm)

Méretek (hüvelyk)

25
28
30
32
33

35
38
40
43
45

48
50
53
55
60

65
70
75
80
85

90
95
100
110
120

1,000
1,125
1,250
1,375
1,500
1,625
1,750
1,875

2,000
2,125
2,250
2,375
2,500
2,625
2,750
2,875

3,000
3,125
3,250
3,375
3,500
3,625
3,750
3,875

4,000
4,125
4,250
4,375
4,500
4,625
4,750

Felületek 
(S10)
CB/SSC
SSC/SSC
CB/TC
TC/TC

Felületek (S20)
CB/SSC/CB/SSC
CB/TC/CB/TC
SSC/SSC/CB/SSC
SSC/SSC/SSC/SSC

Elasztomerek
FKM
EPDM
FEPM
C550

TC/TC/CB/TC
TC/TC/TC/TC

TÖMÍTÉS MÉRET FELÜLET S+ + + + = TípuskódELASZTOMER

MÉRET FELÜLET S+ + + + = TípuskódELASZTOMER

491 DIN MÉRET FELÜLET+ + + = TípuskódELASZTOMER



170/170 ISO SA patronos tömítés

Sizes (mm)

38
402, 3

43
452

48
502, 3

532

552

602, 3

652

702, 3

752

803

852

903

95

1003

1103

120

130
140
150

160
170
180

1,500
1,625
1,750
1,875
2,000
2,125

2,250
2,375
2,500
2,625
2,750
2,875

3,000
3,125
3,250
3,375
3,500
3,625

3,750
3,875
4,000
4,125
4,250
4,375

4,500
4,625
4,750
5,000
5,250
5,500

5,750
6,000
6,250
6,500
6,750
7,000

+

Elasztomerek
FEPM
EPDM
FKM

Felületek 
SSC/SSC
SSC/TC
TC/TC

Test
316SS
AVESTA

84
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RBS tömítés

Állóegység3

Méret (mm) Felületek 
CB
SSC

10
12

14
15

16
18

20
22

24
25

28
30

32
33

35
38

40
43

45
48

50
53

55
58

60

Elasztomerek
EPDM
FKM

Méret (mm)

Méret (mm csak 170 ISO-ra)

Méretek (hüvelyk csak 170-re)

10
12
14

15
16
18

20
22
24

25
28
30

32
33
35

38
40
43

45
48
50

53
55 
58

60
Elasztomerek
EPDM
FKM

Egység típusa

K (EN12756)
KS (EN12756)
N (EN12756)
S

Forgóegység1

1Teljes RBS tömítés megrendeléséhez mind a forgóegységet, mind az állóegységet rendelje meg.

2 az 170 ISO tömítéshez, amely alkalmas az ISO 3069-C tömítőkamrákhoz 
3 az 170 ISO tömítéshez, amely alkalmas az ISO 3069-H tömítéskamrákhoz

TÖMÍTÉS

Tömítések

170 SA patronos tömítés
170 ISO SA patronos 
tömítés

RBS MÉRET FELÜLET S+ + + + = TípuskódELASZTOMERRU +

RBS MÉRET SSC+ + + = TípuskódELASZTOMERSU +TÍPUSA +

MÉRET + + = TípuskódELASZTOMERTESTFELÜLET+



4400 Gáztömítés

Méret (mm)

Méretek (hüvelyk)

25
28
30

32
35
38

40
43
45

48
50
55

60
65
70

75
80
85

90

1,000
1,125
1,250
1,375
1,500

1,625
1,750
1,875
2,000
2,125

2,250
2,375
2,500
2,625

2,750
2,875
3,000
3,125

3,250
3,375
3,500
3,625

ElasztomerekTömítések

4400-CW
4400-CCW

FEPM
EPDM
FKM

C505
K4079

85

TÖMÍTÉS MÉRET S+ + + = TípuskódELASZTOMERSSC/SS +SA+



218 HDP
 20 l ................................................................. 083001EU
  208 l ............................................................... 083002EU
235 SSC
 20 l ................................................................. 080032EU
 208 l ............................................................... 080033EU
274 Ipari zsírtalanító
 20 l ................................................................. 081006EU
 208 l ............................................................... 081013EU
 Aeroszol 350 g - EUR ........................................... 087848
276 Elektronikus komponens tisztító
 20 l ..................................................................... 081623
 208 l ................................................................... 081624
 Aeroszol 250 g - EUR ........................................... 087851
338 Szuper rozsda eltávolító
 20 l ..................................................................... 085904
 208 l ................................................................... 085907
346 Vízkő eltávolító és vegyi tisztító
 20 l ..................................................................... 088403
 208 l ................................................................... 088407
360 Foszfátmentes tisztító
 20 l ..................................................................... 083603
 208 l ....................................................................083607
 1 000 l ..................................................................086562
388 Szintetikus menetfúró folyadék
 475 ml ................................................................ 081491
 20 l ..................................................................... 081492
 208 l ................................................................... 081194
390 Vágóolaj
 Aeroszol 411 g - EUR ........................................... 087860
601 Lánckenő folyadék 
 3,8 l (1 gal) ......................................................... 081904 
 20 l ................................................................. 081910EU
 208 l ............................................................... 081907EU
 Aeroszol 350 g - EUR ........................................... 087864
607 HTS - 68 kenőfolyadék
  20 l ................................................................. 085331EU 
 208 l ............................................................... 085332EU 
607 HTS - 220 kenőfolyadék
  20 l ................................................................. 085333EU 
 208 l ............................................................... 085334EU 
610 Szintetikus kenőfolyadék
  3,8 l (1 gal) ......................................................... 084296
 20 l ......................................................................084297
 208 l ................................................................... 084295
 Aeroszol 350 g - EUR............................................087865 
610HT  Szintetikus kenőfolyadék
 3,8 l (1 gal) ......................................................... 083765
 20 l ..................................................................... 080418
 208 l ................................................................... 080419
610MT Plus szintetikus kenőfolyadék
 20 l ..................................................................... 082852
 208 l ................................................................... 082853
615 HTG #1 Magas hőmérsékletű kenőzsír
 400 g .................................................................. 086935
 18 kg ................................................................... 086936
 55 kg ................................................................... 086007
 180 kg ..................................................................080725

615 HTG #2 Magas hőmérsékletű kenőzsír
 400 g .................................................................. 080042
 18 kg ................................................................... 080043
 55 kg ................................................................... 080045
 181 kg ..................................................................080728
615 HTG #2 - 460 Magas hőmérsékletű kenőzsír
 400g ....................................................................084204
 18 kg ....................................................................084205
 181 kg ..................................................................084190
625 CXF zsír, korrozióálló,  
 extrém nyomás, élelmiszer-minőség
 400 g .................................................................. 080707
 18 kg ................................................................... 080705
 55 kg ................................................................... 080706
 181 kg ................................................................. 080337
630 SXCF zsír, szintetikus, korrozióálló,  
 extrém nyomás, élelmiszer-minőség
 400 g ...................................................................082713
 18 kg ....................................................................082711
 55 kg ................................................................... 082714
 Szintetikus, aeroszol, 350 g, EUR ........................ 082865
635 SXC zsír, szintetikus, korrózióálló,  
 extrém nyomás 
 400 g ...................................................................088556
 18 kg ................................................................... 088557
 55 kg ................................................................... 088558
 181 kg ................................................................. 088559
652 Pneumatika kenőanyag és kondicionáló
 475 ml ................................................................ 086888
 20 l ................................................................. 086000EU
 208 l ............................................................... 083018EU
690FG Kenőanyag, élelmiszer-minőség
 3,8 l (1 gal) ..........................................................082703
 20 l ..................................................................... 082710
 208 l ................................................................... 082705
 Aeroszol 397 g - EUR ........................................... 087870
706 - Rustsolvo®
 1 l ........................................................................081310
 20 l ......................................................................081312
 208 l ....................................................................081307
715 Spraflex®
 20 l ..................................................................... 081709
 208 l ................................................................... 081707
 Aeroszol 350 g - EUR ........................................... 087872
715 Spraflex® Gold
 1 gal/3,8 l ........................................................... 081896
 20 l ..................................................................... 081897
 208 l ................................................................... 081898
 Aeroszol 300 g - EUR ........................................... 087871
723 Sprasolvo®, aeroszol 350 g - EUR .................... 087874
723FG Sprasolvo®, aeroszol 350 g - EUR................ 087873
725 Nikkel bázisú szerelőpaszta
 250 g ecset fedő ................................................. 081266
 500 g ecset fedő ..................................................082359
 20 l ......................................................................082349
 Aeroszol 350 g - EUR ............................................087875
740 Nagy igénybevételű rozsdagátló
 3,8 l (1 gal) ......................................................... 087705
 20 l ..................................................................... 087704
 208 l ................................................................... 087707
 Aeroszol 300 g - EUR ........................................... 087877

775 Nedvességgátló
 20 l ..................................................................... 082110
 208 l ................................................................... 082107
 Aeroszol 350 g - EUR ........................................... 087880
783 ACR nagy teljesítményű szerelőanyag
 250 g ecset fedő ................................................. 082805
 500 g ecset fedő ..................................................088653
 20 l, 24 kg ............................................................088654
785 Leválasztó kenőanyag
 200 g EN/GER ...................................................... 086907
 200 g SW/NW ..................................................... 086908
 250 g ecset fedő ................................................. 082016
 500 g ecset fedő ................................................. 080747
 20 l ..................................................................... 080748
 Aeroszol  350 g - EUR .......................................... 087881
785FG Leválasztó kenőanyag, élelmiszer-minőség
 20 l ......................................................................080748
 200 g - FWNGDA ................................................. 088502
 200 g - IRSEUDU ................................................. 088503
 500 g ecset fedő ................................................. 080788
800 GoldEnd® szalag
 6,4 mm x 13,72 m (1/4 x 540 in) ........................ 000805
 7 mm x 4,57 m (1/2 x 180 in/12) ........................ 000801
 12,7 mm x 13,72 m (1/2 x 540 in) ...................... 000802
 12,7 mm x 32,92 m (1/2 x 1 296 in) ................... 000803
 1 mm x 13,72 m (3/4 x 540 in/19) ...................... 000804
 4 mm x 13,72 m (1 x 540 in/25) ......................... 000806
803 Ipari és hajózási tisztítószer II
 3,8 l (1 gal) ......................................................... 086774
 20 l ................................................................. 090379EU
 208 l ............................................................... 090388EU
 1 000 l ............................................................. 086768EU
860 Formálható polimer tömítés 
 2 aeroszol és 2 patron ......................................... 086310
820 KPC
 20 l ................................................................. 082260EU
 208 l ............................................................... 082264EU
 1 000 l ............................................................. 083555EU
Lubri-Cup™ VG Mini 
 630 SXCF zsírral.................................................... 084473
Opticool™ 372 emulgeált olajok
 20 l ..................................................................... 082315
 208 l ................................................................... 082316
 1 000 l ................................................................. 082317
Lubri-Cup™ 500cc olajozó
 Lubri-Cup™ 500cc olajozó  
   Akkumulátoros .................................................. 084319 
 Lubri-Cup™ 500cc olajozó  
      váltóáramú tápegységgel  .............................. 084457 
 Lubri-Cup™ 500cc olajozó  
      egyenáramú tápegységgel  ............................ 084464 

VEGYI KARBANTARTÓ ANYAGOK RENDELÉSI INFORMÁCIÓI
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ARC HATÁSFOKJAVÍTÓ ÉS VÉDŐBEVONATOK ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓJA

Műszaki adatok jegyzetei: 1) A fedőképességi adatok elméletiek, hulladéktényezőt és felületi profilhatásokat figyelmen kívül hagyva. A gyakorlatban 10–20% többlet terméket  
kell hozzáadni a hulladéktényezőre feltételezve az ecset, henger vagy simítólapát használatát. 2) A szórással felvitt termékeknél a hulladéktényező jelentősen változó lehet a  
szóróberendezéstől, felület minőségétől és a környezeti feltételektől függően. 3) Minden fedettségi érték 21 ˚C (70 ˚F) hőmérsékletű termékre vonatkozik.

ARC fém bevonatrendszerek 
ARC 855 Kopásálló folyékony kerámia bevonat  
(C; V; F)*
0,75 l; 750 µm (30 mils); 0,83 m² (8,9 ft²)

Fekete ..................................................................084676
Szürke ..................................................................084677

1,5 l (2,57 kg); 750 µm (30 mils); 2 m² (21,53 ft²)
Fekete ..................................................................085353
Szürke ..................................................................085354

5 l (8,56 kg); 750 µm (30 mils); 6,67 m² (71,76 ft²)
Fekete ..................................................................085363
Szürke ..................................................................085362

16 l (27,36 kg); 750 µm (30 mils); 21,33 m² (229,63 ft²)
Fekete ..................................................................085405
Szürke ..................................................................085406

ARC 858 Kopásálló kerámia készlet (C; V; F)*
16 l (26,08 kg); 750 µm (30 mils); 21,33 m² (229,63 ft²)

Szürke ..................................................................085404
250 g (QP); 750 µm (30 mils); 0,19 m² (2,15 ft²)

Szürke ..................................................................086194
940 ml (1,53 kg); 750 µm (30 mils); 1,3 m² (13,5 ft²)

Szürke ................................................................0842921   

ARC HT-S Szikrabiztos, magas hőmérsékleten is  
alkalmazható folyékony kerámia bevonat (C; V; F)*
5 l (8,31kg); 750 µm (30 mils); 6,62 m² (73,76 ft²)

 Kék ......................................................................085373
Szürke ..................................................................085372 

16 l (26,58 kg); 750 µm (30 mils); 21,33 m² (229,63 ft²)
Kék ......................................................................082736
Szürke ..................................................................082743 

ARC HT-T Szikrabiztos, magas hőmérsékleten is  
alkalmazható kopásálló kerámia készlet (C; V; F)*
5 l (11,2 kg); 750 µm (30 mils); 6,62 m² (73,76 ft²)

Fekete ..................................................................085370
Zöld .....................................................................085371 

ARC BX1 Nagy szemcsézetű, extrém koptatásnak  
ellenálló bevonat (C; V; F)*
1.5 l; 3,66 kg; 6 mm; (240 mils); 0,25 m² (2,69 ft²)
 Szürke ..................................................................085593
5 l ; 12,19 kg; 6 mm; (240 mils); 0,83 m² (8,97 ft²)
 Szürke ..................................................................085596
12 x 20 kg; 6 mm (240 mils); 18 m² (180 ft²)

Szürke ..................................................................082685
20 kg; 6 mm (240 mils); 1,5 m² (15 ft²)

Szürke ..................................................................088931

ARC BX2 Finom szemcsézetű, extrém koptatásnak 
ellenálló bevonat (C; V; F)*
1.5 l; 3,55 kg; 3 mm; (120 mils); 0,50 m² (5,38 ft²) 
 Szürke ..................................................................085435
5 l ; 11,83 kg; 3 mm; (120 mils); 1,67 m² (17,94 ft²) 
 Szürke ..................................................................085438 
12 x 20 kg; 3 mm (120 mils); 36 m² (387,6 ft²)

Szürke ..................................................................082686
20 kg; 3 mm (120 mils); 3 m² (32,3 ft²)

Szürke ..................................................................088927

ARC I BX1 Ütés- és kopásálló epoxi kompozit (C; V; F)*
12 x 20 kg; 6 mm (240 mils); 18 m² (193,2 ft²)

Szürke ..................................................................081946
20 kg; 6 mm (240 mils); 1,5 m² (16,1 ft²)

Szürke ..................................................................081948

ARC S1PW Általános célú, szórható, korróziógátló 
bevonat (C; V; F)*
5 l (7,9 kg); 375 µm (15 mils); 13,33 m² (143,52 ft²)

Kék ......................................................................085375
Fehér ...................................................................085376 

16 l (25,27 kg); 375 µm (15 mils); 42,67 m² (459,26 ft²)
Kék ......................................................................084094
Fehér ...................................................................084096

 
ARC S2 Kerámia megerősítésű, szórható,  
erózióálló bevonat (C; V; F)*
1125 ml (1,71 kg); 375µm (15 mils); 3m² (32,3ft²)

Szürke ..................................................................084496
Zöld .....................................................................084495

1,5L (2,28 kg); 375 µm (15 mils); 4 m² (43,06 ft²)
Szürke ..................................................................085386
Zöld .....................................................................085387

5 l (7,60 kg); 375 µm (15 mils); 13,33 m² (143,52 ft²)
Szürke ................................................................. 085377
Zöld .....................................................................085378

16 l (24,33 kg); 375 µm (15 mils); 42,67 m² (459,26 ft²)
Szürke ..................................................................085407
Zöld .....................................................................085408

ARC S4+ 100% szárazanyag, ásvánnyal megerősített 
epoxi Novolac, saválló bevonat (C; V; F)*
1125 ml (1,41 kg); 375 µm (15 mils); 3m² (32,3 ft²)

Szürke ..................................................................084497
Piros.....................................................................084498

5 l (6,30 kg); 375 µm (15 mils); 13,33 m² (143,52 ft²)
Szürke ..................................................................085366
Piros.....................................................................085365

16 l (20,14 kg); 375 µm (15 mils); 42,69 m² (459,26 ft²)
Szürke ..................................................................084177
Piros.....................................................................084178

ARC S7 Nagy hőállóságú, kémiailag ellenálló epoxi 
Novolac vinil-eszter bevonat (C; V; F)*
14 l (29,23 kg); 375 µm (15 mils); 37,33 m² (401,86 ft²)

Törtfehér ......................................................... 082700EU
Piros................................................................ 082694EU

ARC T7AR Kopásálló, kerámiával megerősített  
bevonatok magas hőmérséklet és vegyi anyagok 
hatása ellen 
20,4 kg; 3 mm (120 mils); 2,5 m² (27 ft²)

Piros................................................................ 085320EU

ARC beton kompozit rendszerek

ARC 791 100% szárazanyag, Novolac gyantakeverék, 
kőműveskanállal kenhető, kvarccal 
megerősített beton újraburkoló (C; V; F)*
Raklapos kiszerelés; 6 mm (240 mils); 16,7 m² (180 ft²)

Szürke ..................................................................089537
Vödrös kiszerelés; 6 mm (240 mils); 4,1 m² (44,13 ft²)

Szürke ..................................................................082195

ARC 797 Primer 100% szárazanyag, alacsony  
viszkozitású, gyorsan behatoló , módosított  
epoxi primér tömítőanyag (P; T; C)*
16 l (17,91 kg); 250 µm (10 mils); 64 m² (688,9 ft²)

Színtelen ..............................................................085409 

ARC 988 Erősen vegyszerálló, 100 % szárazanyag, tiszta 
Novolac gyanta alapú, kőműveskanállal kenhető, 
kvarccal megerősített beton újraburkoló (C; V; F)*
Raklapos kiszerelés; 6 mm (240 mils); 16,7 m² (180 ft²)

Szürke ..................................................................089539
Piros.....................................................................089540

Vödrös kiszerelés; 6 mm (240 mils); 4,1 m² (44,13 ft²)
Szürke ..................................................................082197
Piros.....................................................................090452 

ARC CS2 Általános célú, vékony film, Novolac keverék, 
epoxi bevonat (C; V; F)*
16 l (20,73 kg); 500 µm (20 mils); 32 m² (344,45 ft²)

Szürke ..................................................................084186 

ARC CS4 Erősen vegyszerálló, 100 % Novolac gyanta, 
epoxi bevonat (C; V; F)*
16 l (19,54 kg); 500 µm (20 mils); 32 m² (344,45 ft²)

Piros.....................................................................084187
5 l (6,12 kg); 500 µm (20 mils); N/A
 Piros.....................................................................085369 

ARC NVE Nagy hőállóságú, kémiailag ellenálló epoxi 
Novolac vinil-észter bevonat, felső réteg (C; V; F)* 
Vödrös kiszerelés; 500 µm (20 mils); 19,6 m² (103,33 ft²)

Szürke ............................................................. 084253EU
Vödrös kiszerelés; 6 mm (240 mils); 9,7 m² (104 ft²)
 Szürke ............................................................. 084250EU

 * C: csomagméret; V: vastagság; F: fedőképesség 
 ** WFT: Nedves filmvastagság
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218 HDP A1 133943 – – –

235 SSC A4 133964 – – –

273 Villanymotor tisztító  K2 133975 – – UL jegyzett 
 K2 133976   (csak aeroszol)

274 Ipari zsírtalanító C1, K1, K2 133955 178.3530 – – 
 C1, K1, K2 133949 (aeroszol)

276 Elektronikus  K2 133974 (ömlesztett) 172.882 
komponens tisztító  K2 133973 (aeroszol) 172.884 
   178.3530 
   178.3650 

277 Fémfelület- C1, K1 134007 (ömlesztett) 172.882 – – 
zsírtalanító  C1, K1 134008 (aeroszol) 172.884   
   178.3530   

279 PCS K2 134012 – – Német  
     IGI250121/29

292 Precíziós K1, K2, K3 134003 178.3530 – – 
zsírtalanító oldat  K1, K2, K3 134004 (aeroszol) 178.3570

 294 CSD C1, K1, K3 143867 

296 Elektromos  
kontakt tisztító  K2 134002 – – –

346 Vízkő-eltávolító A3 133962 – – – 
és vegyi tisztító 

360 Foszfátmentes tisztító A1, A4 133961 – –

390 Vágóolaj  H2, P1 134014 – – – 
 H2, P1 134947 (aeroszol)

395 Menetfúró kenőanyag  H2 133935 – – –

438 PTFE bevonat  H2 133950 (aeroszol) – – – 
 H2 133951 (ömlesztett)

601 Lánchajtómű csapszeg H2 133927 (aeroszol) – – – 
és persely kenőanyag  H2 133979 (ömlesztett)

601EU Lánchajtómű csapszeg  H2 153826 (ömlesztett) – – – 
és persely kenőanyag 

610 Plus szintetikus H2 153827 (ömlesztett) – – – 
kenőfolyadék 

610 Szintetikus H2 133972 (aeroszol) – – – 
kenőfolyadék  H2 133971 (ömlesztett) 

615 HTG #1 H2 133941 – – –

615 HTG #2 H2 133940 – – –

622 Fehér kenőzsír  H1 133929 178.3570 – 
   177.1550

625 CXF H1 138414 178.3620 – –  
   178.3570

629 Magas hőmérsékletű H1 133936 178.3570 – – 
fehér kenőzsír    177.1550  

630 SXCF H1 138415 (ömlesztett) 178.3570 – –  
 H1 142462 (aeroszol) 

651 Mosószer H2 133946 (ömlesztett) – – – 
kenőfolyadék  H2 133928 (aeroszol)

652 Pneumatika H2 133944 – – –   
kenőanyag és kondicionáló 

660 Szilikon kenőanyag  H1 133970 (aeroszol) 181.28 – –  
 H1 133932 (ömlesztett) 178.3910   
   178.3570  
   178.884 
   178.3650 

662FG Zárófolyadék 22 H1 143837

    Katonai/Szövetségi   
Termék NSF FDA specifikációk Egyéb   



A legfrissebb jegyzékért és a kategóriakódok részletes leírásáért látogassa meg a www.NSF.org/usda/psnclistings.asp webhelyet.
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    Katonai/Szövetségi   
Termék NSF FDA specifikációk Egyéb   

690FG Kenőanyag  H1 133933 (aeroszol) 178.3620 – 
 H1 133969 (ömlesztett) 

706 Rustsolvo® H2 133942 – – –

710  Szerelőpaszta H2 133958 – MIL-A-907 

715 Spraflex®  H2 133938 – – – 
szabvány H2 133934 (aeroszol) 
és arany H2 133930 (arany)  
 H2 133931 (arany aeroszol) 

723 Sprasolvo® H2 133939 – – – 
723FG Sprasolvo® H1 134006 (FG) 172.884 
   178.3620 
   178.3650 
   178.3570

725 Nickel  H2 133959 – MIL-A-907 – 
Szerelőpaszta 

730 Spragrip® P1 133947 – – –

740 Nagy igénybevételű –  – MIL-C-16173D – 
rozsdagátló     1 és 4 szemcsézetű 

752 Hideg –  – MIL-P-46105 – 
galvanizáló vegyület     MIL-P-26915 
    MIL-P-21035

775 Nedvességgátló  H2 134015 – MIL-C-81309D – 
    II TÍPUS  
    MIL-C-16173D  
    III TÍPUS 

785 Leválasztó kenőanyag  H2 133960 –  – 
(ömlesztett)

785 FG Leválasztó  
kenőanyag  H1 132237 – – –

787 Csúszó paszta  H2 133956 – – –

800 GoldEnd szalag  H1, P1 134016 177.1615 MIL-T-27730A UL® jegyzett, UL 
   177.1550  jegyzett kanadai  
     biztonsági szabványok  
     alapján 
     Oxigénnel bevizsgált az 
     ISO 10297 és ISO  
     11114-3 alapján,  
     Oxigénnel minősített  
     BAM Ref. No. 11.1/46  
     513, Élelmiszer  
     minőségi tanúsítvány  
     1935-2004

801 Ipari és  A1, A4, A8 133965 – – – 
hajózási tisztítószer

803 Ipari és  A1 133966 – – – 
hajózási tisztítószer II  

820 KPC A1 133963 – – –

820N KPC A1, A4 133977 – – –

860 Formálható P1 134017 (aeroszol) 175.300 – – 
polimer tömítőpaszta  P1 134018 (kezelő) 177.2600

900 GoldEnd paszta H2, P1 133957 – – UL jegyzett

3500 Valvelon® P1 134013 – – –
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Kompressziós tömítés 

Alkalmazás Tanúsítványok/Engedélyek Termék
Ivóvíz WRAS 1935
Ivóvíz ACS 1725A
Élelmiszerrel érintkező EC1935- 2004 - FDA 21 CFR 1935
Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR 1725A
Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR CMS2000-FP
Kibocsátásszabályzás API-589 (tűzbiztonság) - API-607 (tűzbiztonság) 1600

Kibocsátásszabályzás API-622 - API 607 (tűzbiztonság) - TA Luft/VDI 2440 -ISO 15848-1* - 
Összesen**- Chevron Texaco** 1622

Kibocsátásszabályzás API-589 (tűzbiztonság) 5800
Kibocsátásszabályzás API-589 (tűzbiztonság) 1400R
Kibocsátásszabályzás TA Luft/VDI 2440 1600/477-1 LL
Kibocsátásszabályzás TA Luft/VDI 2440 1724/477-1 LL
Kibocsátásszabályzás TA Luft/VDI 2440 1724 Low E
Kibocsátásszabályzás API-589 (tűzbiztonság) 5300GTP/ One
Kibocsátásszabályzás API-589 (tűzbiztonság) 5300GTPG/ 1600
Kibocsátásszabályzás API-589 (tűzbiztonság) 5800E
Kibocsátásszabályzás API-589 (tűzbiztonság) 5800T
Katonai MIL P-24790(SH) 1760
Katonai MIL P-24503B 5200GTP
Katonai MIL P-24583B Style ONE
Nukleáris Nukleáris 10CFR pt21 1601
Nukleáris Nukleáris 10CFR pt21 5800
Nukleáris Nukleáris 10CFR pt21 5300GTP/ One
Nukleáris Nukleáris 10CFR pt21 5300GTPI/ 1601
Oxigénnel kompatibilis BAM oxigén 1730
Oxigénnel kompatibilis BAM oxigén 1830
Oxigénnel kompatibilis BAM oxigén 1400R
Oxigénnel kompatibilis BAM oxigén 1724-OX

* szelepteszt szabvány           ** ügyfél általi jóváhagyás (speciális nagy tisztaságú változat az összesre)

Megjegyzés: A fenti tanúsítványok és megfelelőségek kérésre rendelkezésre állnak.

Csúszógyűrűs tömítések

Alkalmazás Tanúsítványok/Engedélyek Termék
ATEX ATEX 1. kategória (2. csoport) 280™
ATEX ATEX 1. kategória (2. csoport) 280M
ATEX ATEX 1. kategória (2. csoport) 442™
ATEX ATEX 1. kategória (2. csoport) 491
ATEX ATEX 1. kategória (2. csoport) 442M™
Ivóvíz  ACS 150
Ivóvíz ACS 442™
Ivóvíz  ACS, KTW, WRAS 491
Ivóvíz  ACS 442C™
Ivóvíz  ACS 442M™
Jóváhagyás élelmiszerre EC1935-2004 491
Élelmiszerrel érintkező  FDA - 21 CFR 280™
Élelmiszerrel érintkező  FDA - 21 CFR 442™
Élelmiszerrel érintkező  FDA - 21 CFR 442C™
Kibocsátásszabályzás TA Luft/VDI 2440 280™
Kibocsátásszabályzás TA Luft/VDI 2440 4400



Megjegyzés: A fenti tanúsítványok és megfelelőségek kérésre rendelkezésre állnak.
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Karima- és osztósík-tömítések

Alkalmazás Tanúsítványok/Engedélyek Termék
Ivóvíz DVGW - KTW 553
Ivóvíz DVGW 557
Ivóvíz DVGW - KTW 455EU
Ivóvíz DVGW Duragraf F
Ivóvíz DVGW - KTW Duragraf T
Élelmiszerrel érintkező EC1935 - 2004 - FDA 21 CFR 184
Élelmiszerrel érintkező EC1935 - 2004 - FDA 21 CFR 185
Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR ECS-B
Élelmiszerrel érintkező EC1935 - 2004 - FDA 21 CFR ECS-T
Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR ECS-W
Kibocsátásszabályzás API-607 (tűzbiztonság) - TA Luft/VDI 2440 553
Kibocsátásszabályzás Shell Spec MESC SPE 85/203 Duragraf T
Kibocsátásszabályzás TA Luft/VDI 2440 ECS-T
Kibocsátásszabályzás TA Luft/VDI 2440 KG1
Kibocsátásszabályzás TA Luft/VDI 2440 SGI
Kibocsátásszabályzás TA Luft/VDI 2440 Steel Trap™
Tengerészet ABS szállítási jóváhagyás ECS-T
Nukleáris Nukleáris 10CFR pt21 199
Oxigénnel kompatibilis BAM oxigén 557
Oxigénnel kompatibilis BAM oxigén Duragraf F
Oxigénnel kompatibilis BAM oxigén Duragraf T
Oxigénnel kompatibilis BAM oxigén ECS-W

Fluid Power

Alkalmazás Tanúsítványok/Engedélyek Termék
Élelmiszerrel érintkező EC1935 - 2004 - FDA 21 CFR AWC510
Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR AWC515 10% PEEK töltött PTFE
Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR AWC520
Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR AWC600 FDA POLIÉSZTER TPE
Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR AWC610
Élelmiszerrel érintkező EC1935 - 2004 - FDA 21 CFR AWC615
Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR AWC631 USP CL VI PEEK
Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR AWC650

Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR AWC664 OLAJJAL TÖLTÖTT TÖRTFEHÉR 
NYLON

Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR AWC703
Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR AWC716 FEHÉR FKM
Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR AWC741
Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR AWC753
Élelmiszerrel érintkező EC1935 - 2004 - FDA 21 CFR AWC754
Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR AWC762 FEHÉR SZILIKON

Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR AWC772 ÉLELMISZER MINŐSÉGŰ KALREZ®

Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR AWC830

Élelmiszerrel érintkező FDA 21 CFR AWC835 FDA NAGY HŐMÉRSÉKLETŰ 
URETÁN
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ARC

Alkalmazási terület Jóváhagyás Termék
Ivóvíz - összekötő és tömítőanyag NSF 61 szabvány- USA ivóvíz (forró víz) ARC 5ES
Ivóvíz – védő (elválasztó) anyagok NSF 61 szabvány- USA ivóvíz (vezetékek, szivattyúk, szelepek) ARC S1PW
Fémfelület-javító és hajótest-bevonó anyagok, I. és II. típus Mil Spec jóváhagyás - MIL-PRF-24176  (QPL-24176) ARC 10
Fémfelület-javító és hajótest-bevonó anyagok, I. és II. típus Mil Spec jóváhagyás - MIL-PRF-24176  (QPL-24176) ARC 858
Fedélzetbevonatok, kiemelkedő tartósság Mil Spec jóváhagyás - (QPL-32171) ARC 855N
Ivóvíz  WRAS jóváhagyás 55 °C-ig (131 °F) (UK, ivóvíz) ARC 855

Ivóvíz  Izrael, ivóvíz (SI 5452 sz. izraeli szabvány)  
40 °C-ig (104 °F) ARC 855

Ivóvíz  WRAS jóváhagyás, hideg víz (UK ivóvíz) ARC S2
Ivóvíz  Globális migrációs teszt víz jóváhagyásához (Iren Test Lab) ARC S2
Ivóvíz  Globális migrációs teszt víz jóváhagyásához (Iren Test Lab) ARC CS2
Egészségi és biztonsági tanúsítvány földalatti bányákban  
való használatra Német földalatti bányászat ARC 855

Nyomás alatti tartályok belső bevonata 110 °C-ig (230 °F) Teljes** nyomás alatti tartály bevonat spec. GS EP COR 352 ARC HT-T
Nyomás alatti tartályok belső bevonata (szárazanyagokkal 
IC1 és IC2 rendszer Maersk olaj** és MOTS-85 gáz** jóváhagyás ARC HT-T

Nyomás alatti tartályok (szárazanyagok nélkül) IC1 és IC2 
rendszer Maersk olaj** és MOTS-85 gáz** jóváhagyás ARC HT-S

Élelmiszerrel érintkező  Az 1935/2004 (EK) jogszabály szerinti bevizsgálás ARC 791
Élelmiszerrel érintkező  Az 1935/2004 (EK) jogszabály szerinti bevizsgálás ARC S1PW

  
** Ügyfél általi jóváhagyás

Megjegyzés: A fenti tanúsítványok és megfelelőségek kérésre rendelkezésre állnak.
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TERMÉK TÁRGYMUTATÓ

Csúszógyűrűs tömítések
150 Általános célú egyszeres patronos  

tömítés......................................................... ........... 12
170/170 ISO Egyszeres patronos  

építésű zagytömítés ......................................... 15
180H Egyszeres patronos tömítés .................. 13
250 Általános célú kettős patronos tömítés.12
280™ Nagy igénybevételű patronos  

kettős tömítés ..................................................... 13
442™ C Osztott kivitelű csúszógyűrűs  

tömítés .....................................................................9
491 DIN szabvány szerinti komponens 

tömítés .................................................................. 14
4400 Gázpárnás tömítés .................................... 10
BSS Zárófolyadék tartály rendszer .................. 17
Flow Guardian™ Nyomás- és  

áramlásszabályzó .............................................. 16
Intelli-Flow HT Résvízfogyasztás- 

csökkentő ............................................................. 15
PSS Nyomás előfeszített rendszer................... 17
RBS Egyszeres komponens tömítés  

általános célú feladatokra. ............................. 14
S10 Magas megbízhatóságú egyszeres  

kazettás tömítés ................................................ 11
S20 Magas megbízhatóságú kettős  

kazettás tömítés  ............................................... 11
SpiralTrac™ Tömszelence betétek .................. 18
WSS Víztakarékos rendszer ................................ 16

Mechanikus tömítőanyagok 
és tömítések

455EU Általános lapostömítés.......................... 38
459 Grafit tábla nikkel erősítéssel ................... 37 
553 Minőségi lapostömítés ............................... 38
1400R Szénszál erősítésű grafit  

tömítőzsinór ........................................................ 21
1600 Speciális szelepszár tömítés ................... 35
1622 Alacsony légemissziós szeleptömítés. 34
1724 Vezérlőszelep-tömítés  

légemisszió-szabályzással .............................. 34
1724 PTFE szeleptömítés ................................... 35
1730 Általános tömítőzsinór. ............................ 19
1760 Vegyszerálló tömítés. ................................ 20
1765 Fehér vegyszerálló tömítés. ................... 20
1830 Speciális továbbfejlesztett PTFE  

grafittömítés ....................................................... 21
1830 SSP zagytömítő anyag. ............................ 22
1935 Élelmiszer minőségű kompressziós  

tömítés .................................................................. 19
2211 DualPac™ Extrém zagy tömítőzsinór .....8 
5100 Szénhüvely ................................................... 33
5150 Live loading készletek. ............................. 33
5300 Tömítőgyűrűk... ........................................... 33
5500 Karima csavar tányérrugók .................... 32
5505H Karima csavar tányérrugók ................. 32
5505L Karima csavar tányérrugók .................. 32
5800 Grafit trapéztömítés .................................. 35
Fésűstömítés Nagy teljesítményű félfémes 

tömítés .................................................................. 36
Duragraf F Továbbfejlesztett grafit tábla  

tömítés. ................................................................. 37
Duragraf T Továbbfejlesztett grafit tábla  

tömítés .................................................................. 37
ECS-T PTFE laptömítés ........................................ 38
Spiráltömítés Gazdaságos fémházas  

tömítés .................................................................. 36
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Az Elgiloy® az Elgiloy Specialty Metals bejegyzett védjegye
A Fisher® az Emerson Electric Co. bejegyzett védjegye.
A Hastelloy® a Haynes International bejegyzett védjegye.
Az Inconel® a Special Metals Corporation bejegyzett védjegye.
A Kalrez® az E.I. du Pont de /Nemours and Company bejegyzett védjegye. 
A Masoneilan® a General Electric Company bejegyzett védjegye.
A Monel® a Special Metals Corporation bejegyzett védjegye.
Az NSF® az NSF International bejegyzett védjegye.
A SpiralTrac™ az EnviroSeal Engineering Products Ltd. védjegye.
Az UL® az UL LLC bejegyzett védjegye.
A ValTek® a ValTek Valves Corp. bejegyzett védjegye.
A Viton™ a Chemours Company bejegyzett védjegye.

A CHESTERTON GoldEnd®, Rustsolvo®, SpeedSeal®, Spraflex® és Sprasolvo® az 
A.W. Chesterton Company bejegyzett védjegyei. Chesterton Company bejegyzett 
védjegyei.

8K™, 10K™, 20K™, 280™, 442™C, DirectFit™, DualPac™, Flow Guardian™, 
GraphMax™, Intelli-Flow™, LidLock™, Lubri-Cup™, QBT™, Self-Centering Lock Ring™, 
Steel Trap™ és SuperSet™ az A.W. Chesterton Company védjegyei.

A katalógusban minden nyomásra, kémiai kompatibilitásra, hőmérsékletre és szolgáltatási minősítésre vonatkozó nyilatkozat általános  
üzemelési tapasztalatokon alapul. Tekintettel arra, hogy termékeink a legkülönbözőbb alkalmazások széles körében kerülnek felhasználásra, 
valamint széles termékskála áll rendelkezésre, és a berendezés felhasználási körülményeinek széles választékát tapasztaltuk a kiszámíthatatlan 
emberi tényezőkkel együtt a termékek végfelhasználó általi üzembe helyezése során, az itt közölt ajánlásokat nem szabad követni konkrét 
előzetes szerviz tapasztalatok és a meghatalmazott Chesterton képviselővel való előzetes konzultálás nélkül.

Az anyagokra, építési módszerekre, üzembe helyezésre és hibakeresési eljárásokra vonatkozó konkrét adatok minden előzetes értesítés nélkül
változhatnak. 

A teljesítmény szorosan összefügg a folyamat működési és tárgyi feltételeivel. A műszaki adatok a laboratóriumi teszteket tükrözik és csak  
az általános jellemzők jelzésére szolgálnak. Az A.W. CHESTERTON COMPANY ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT,  
TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS EGY ADOTT CÉLRA VAGY HASZNÁLATRA SZÓLÓ GARANCIÁT IS. A FELELŐSSÉG, HA VAN, CSAK A  
TERMÉK KICSERÉLÉSRE TERJED KI.



GLOBÁLIS MEGOLDÁSOK, HELYI SZOLGÁLTATÁS

1884. évi alapítása óta az A.W. Chesterton Company sikeresen teljesítette változatos ügyféltáborának kritikus igényeit. Ma 
is, mint mindig, az ügyfelek számíthatnak a Chesterton megoldásaira a berendezések megbízhatóságának növeléséhez, az 
energiafogyasztás optimalizálásához és a helyi műszaki támogatáshoz és szervizhez, bárhol is legyenek a világon.  
 A Chesterton globális képességei a következők:

Chesterton International GmbH
Am Lenzenfleck 23
85737 Ismaning 
Deutschland
Telefon: +49-89-9965-46-0 
Fax: +49-89-9965-46-60 

Chesterton Roma S.r.l.
Via Amatrice 15
00199 Roma 
Italia
Telefon: +39 06 86 20 37 21
Fax: +39 06 86 20 38 24

Chesterton Hungary Kft.
Офис продаж в России
Московское шоссе 17, ком. 1106
443013, г. Самара
Россия
Тел: +7 (917)954-44--94

Chesterton ČR s.r.o.
Masarykova č.p. 56
588 56 Telč 
Česká Republika
Telefon: +420-567-213-095 
Fax: +420-567-213-007

Chesterton Slovakia s.r.o.
Strojnicka 103
821 05 Bratislava 
Slovenská Republika 
Telefon: +421-2-4363-2151 
Fax: +421-2-4363-2191

Ceramic Polymer GmbH 
Daimlerring 9
D-32289 Rödinghausen
Deutschland
Telefon: +49-5223-96276-0
Fax: +49-5223-96276-17

Chesterton Hungary Kft.
Gödöllői út 97
Mogyoród, H-2146 Magyarország 
Hungary 
Telefon: +36-28-540-450 
Fax: +36-28-540-455

Chesterton Sweden AB 
Tubba Torg 5 
SE-37432 Karlshamn 
Sverige 
Telefon: +46-454-88202 
Fax: +46-454-19890

Spangs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13
146 33 Tullinge
Sverige
Telefon: +46 (0)8 608 11 90
Fax: +46 (0)8 608 11 91

A Chesterton termékei és szolgáltatásai elérhetők az alább felsorolt értékesítési irodákon és a hivatalos fogalmazóink 
hálózatán keresztül  . Az Önhöz közeli szerviz címéért látogasson el a www.chesterton.com honlapra.

Chesterton EME

Chesterton irodái és létesítményei

n	 Üzemi szerviz több, mint 100 országban
n Globális gyártási műveletek
n Több, mint 500 központ és értékesítési iroda világszerte
n Több, mint 1 200 kiképzett helyi szerviz szakember és technikus
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