FLEXITALLIC I-FLEX LAGE DRUK ISOLATIE FLENS SET
Het SIGMA® 500 materiaal is geschikt voor het afdichten van alle chemicaliën over
het gehele pH-bereik (0-14), met uitzondering van gesmolten alkalimetalen, fluorgas of
waterstoffluoride.
De isolerende afdichtingsringen zijn ontworpen en ontwikkeld voor gebruik in pijpleidingen die kathodische bescherming vereisen. Dit speciale ontwerp overtreft de
eisen van 'Saudi Aramco Std. 02-SAMSS-010’ .

Pakkingdikte 3mm

Pakking Factor (m) 1.4
Min Design pakkingdruk (y) 1885 psi
Minimum temperatuur -200 oC
Maximum temperatuur 260 oC
Diëlectrische constante 9,8 kV/mm

Flexitallic I-Flex Lage Druk Isolatie Flens Set (LP) bestaat uit een isolerende
afdichting, isolerende kokers, isolerende ringen en metalen ringen.
De isolerende afdichting is uit 3 mm zacht Sigma® 500 materiaal gesneden
Kleur: Blauw

Toepassing

De Flexitallic I-Flex afdichting kan een dichting realiseren voor een grote range van
afdichtingdrukken waardoor het vrijwel universeel geschikt is voor standaard en nietstandaard flensverbindingen.
Zachte samendrukbare materialen en een relatief groot afdichtingsvlak maken
dit product robuust in het gebruik, toepasbaar voor een brede range van
oppervlakte condities en superieur in vergelijking met O- Ringen en / of met Spring
Energised” gebaseerde pakking isolatie technologie
Maximale flensdrukklasse: Class 300 volgens ASME 16.5

FLEXITALLIC I-FLEX LAGE DRUK ISOLATIE FLENS SET
Moer

Bout

Volledige set bestaat uit
Afdichting
Bussen
Isolerende ringen
Metalen ringen
1. Afdichting
3mm SIGMA 500 Soft Cut Pakking

Flens

2. Bussen
G10
3. Isolerende ringen
G10
4. Metalen ringen

Metalen versterkingsringen
Roestvaststaal316 (standaard) 3mm dik
(Opmerking: Andere metalen op aanvraag)
De standaard isolatieset bestaat uit de volgende onderdelen:
I-Flex zacht gesneden isolerende afdichting
- tot Class 150/300
G10 isolerende bussen
G10 isolerende ringen
Versterkingsringen 316SS

1 stuks

1 stuks per flensbout
2 stuks per flensbout
2 stuks per flensbout

Maximale temperatuur: 150 °C
Neem contact svp contact op met Seaco indien de bedrijfsomstandigheden
twijfel geven over de gebruikte materialen.

Isolerende bussen Thermische / Diëlectrische eigenschappen
G10 - Temperatuurbereik 150 0C
G10 - Diëlectrische constante 19,7 kV/mm

(Opmerking: Andere materialen, bijvoorbeeld Mylar, Fenolen Nomex, zijn beschikbaar
op aanvraag.)

Isolerende ringen Thermische / Diëlectrische Eigenschappen
G10 - Temperatuurbereik 150 0C
Diëlectrische constante 19,5 kV/mm

Uitsluiting van garantie
Gezien de verschillende installatie- en bedrijfsomstandigheden als ook
de verscheidenheid van toepassingen en processen, is de informatie in
deze datasheet uitsluitend bedoeld als algemene leidraad en kan zij niet
gebruikt worden als grondslag voor garantieaanspraken.

