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 ЛИСТОВ  УПЛЪТНИТЕЛЕН  МАТЕРИАЛ  
ТИП 224 

 
� СЪСТАВ: 

Съставен от смес от NBR, NR и SBR каучук и арамидни и минерални 
влакна. 
Благодарение на специалната смес от влакна и каучук, материалът 
притежава много добра еластичност. Одобрен е за употреба в 
минната промишленост и подземни съоръжения. Препоръчва се за 
водопроводни системи за гореща и студена вода, както и за вода, 
замърсена с нефтопродукти, масла, разтвори на соли, слаби киселини 
и основи. 
 

� ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 
Цвят Жълтокафяв 
Стандартни размери (mm), други по заявка 1500х1500; 1500х1000 
Стандартни дебелини (mm), други по заявка 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 
Допуски:                                                          Дебелина <1,0 mm 
                                                                                            ≥1,0 mm 

Размери на листа 

± 0,1 mm 
± 10% 

± 30 mm 
Плътност  2,0 g/cm3 
Максимална температура  200oC 
Максимално налягане 4 MPa 
ASME Code коефициент “y” - 
ASME Code коефициент “m” - 
DT-UC-90/WO-O/19 коефициент σm за 1,2 и 3 мм - 
DT-UC-90/WO-O/19 коефициент σr за 1,2 и 3 мм - 
DT-UC-90/WO-O/19 b за 20, 200 и 300оС - 
Стандарти и одобрения WT-145/98; WUG 
Класификация според DIN 28091-2 FA-AM1-О 

Забележка: Показанията са за изпитания при дебелина 2 мм.  
 
Диаграма налягане - температура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Н - Т Работни указания 

 
- В това поле на употреба не са необходими  

указания за употреба и приложение. 
 

- По принцип са необходими указания 
за употреба и изпитание.  

 
    - 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. 
 


