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УНИВЕРСАЛЕН  ЛИСТОВ  УПЛЪТНИТЕЛЕН  МАТЕРИАЛ 
ЗА ИНДУСТРИЯТА 

 
� СЪСТАВ: 

BELPA® CSA-320 е безазбестов уплътнителен материал, съдържащ арамидни и 
специални минерални влакна и NBR каучук, комбинирани в оптимизирана система. 
Този материал притежава висока плътност и ниска газопропускливост, което го прави 
подходящ за употреба на много различни места в индустрията. Основно се използва за 
вода, въздух, масла, въглеводороди, газове и др. Особено подходящ за приложение в 
компресори, хидравлични системи и корабостроителната индустрия. 
 

� ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 
Цвят Жълт 
Стандартни размери (mm), други по заявка 1500 х 1500 
Стандартни дебелини (mm), други по заявка 0,5; 0,8; 1; 1,5; 2; 3 
Плътност (±10%) 1,65 g/cm3 

Свиваемост ASTM F-36 A 7% -15% 
Възстановяемост ASTM F-36 A >50% 
Напречна якост на опън ASTM F-152 10 MPa 
Газопропускливост DIN 3535/4 <1cm3/min 
Увеличение на дебелината ASTM F-146:  
ASTM масло №1  5часа/1500

С <1% 
ASTM масло №3  5часа/1500

С <4% 
ASTM гориво В   5часа/200

С <5% 
 
Диаграма налягане-температура 
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Н-T Работни указания  
 
 

СЕРТИФИКАТИ: DVGW, AGA 
 
Добрата работа и дълготрайност на уплътненията зависят до голяма степен от това дали са подходящи и от работните 
условия, които не са под контрола на прозводителя. Данните, дадени в техническата спецификация, не бива да се използват 
като граници за приложение, а като препоръки за подходящ избор. Ние гарантираме само качеството на нашите изделия. 

1- В това поле на употреба не са необходими указания 
за употреба и приложение. 
2- По принцип са необходими указания за употреба и 
изпитание. Обърнете се към Montero за съвет. 
3- Не се препоръчва да се използва в това поле. 
 
Диаграмата Н-Т помага на потребителя или 
конструктора, който обикновено знае работната 
температура и налягане, да определи предварително 
подходящия материал. Диаграма Н-Т не може да 
гарантира, че даден материал е подходящ за дадено 
приложение. 


