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De Novaphit® afdichtingen bestaan uit geëxpandeerd zuiver grafiet en zijn geschikt 
voor toepassingen bij hoge chemische, thermische en mechanische spanningen. 
Ze zijn zelfs bij extreme wisselende condities zeer betrouwbaar. 
Novaphit®-afdichtingen bevatten geen bindmiddelen.

Eigenschappen van de Novaphit® afdichtingen 
• Geschikt voor temperaturen tussen -200 °C en +550 °C
 • Ongevoelig voor variërende lasten
 • Maximaal aanpassingsvermogen aan flensongelijkmatigheden
 • Hoge flexibiliteit bij ongunstige of defecte flensvlakken
 • Universele chemische bestendigheid
 • Maximale afdichtingsprestatie tussen de flenzen
 • Gebruik mogelijk bij interne drukniveaus tot maximaal 250 bar

 

Milieubescherming
Hoogwaardige afdichtingen leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming 
van het milieu.Voorschriften zoals de Duitse regelgeving inzake luchtvervuiling 
("TA Luft") specificeren veeleisende afdichtingscriteria. Het is zeer belangrijk dat 
aan deze criteria wordt voldaan in toepassingen waar de media het milieu in 
gevaar zou kunnen brengen en schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid.

Focus op het volledige afdichtingssysteem: VDI 2290
Gedetailleerde voorschriften moeten ervoor zorgdragen dat aan de eisen van TA 
Luft wordt voldaan. De kwaliteit van een afdichtingverbinding wordt niet alleen 
bepaald door de eigenschappen van het afdichtingmateriaal maar ook door de 
montage.

De huidige VDI-richtlijn 2290 is voornamelijk gericht op een alomvattende aanpak 
van de realisatie van een afdichtingssysteem.
Het belang van een deskundige installatie wordt daarbij net zo veel benadrukt 
als een nauwkeurige ontwerpberekening.

Een afdichtingontwerp conform DIN EN 1591 DIN EN 1591-1 wordt expliciet 
aanbevolen voor het ontwerpen en berekenen van afdichtingsystemen. 
De aandacht wordt ook gevestigd op het gebruik van de lekdichtheidsklasse 
L0.01 in VDI 2290.

Dankzij de optimale prestatie van Novaphit® MST en  Novaphit® SSTCTA-L
komen afdichtingverbindingen tot stand die voldoen aan de strenge criteria van 
TA Luft en VDI 2290.
Novaphit® MST en  Novaphit® SSTCTA-L bieden Seaco de mogelijkheid om 
een bedrijfsmatige standaardisatie op het hoogste kwaliteitsniveau te realiseren.
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Frenzelit grafiet afdichting
novaphit SSTC® TA-L met geëxpandeerd metaal 

Materiaalprofiel van Novaphit® SSTC / Novaphit® 
SSTCTA-L

Afdichtingmateriaal gemaakt van geëxpandeerd grafiet (zuiverheid > 99 %) met 
interne impregnatie en een zuurbestendige geëxpandeerde metalen inlage van 
chroom-nikkel-staal (materiaalnr. 1.4404 / AISI 316L).

De geëxpandeerde metalen inlage bestaat uit zuurbestendig RVS-materiaal (AISI 316L).

De dikte van de geëxpandeerde strekmetalen inlage (originele dikte 0,15 mm) vormt
een driedimensionale structuur met een geprojecteerde hoogte van 0,4 mm 
waardoor de afdichtingkern volledig wordt ingesloten.

Geometrie van de RVS-inlage.
• Betere benutting van de beschikbare vlaktedruk om de grafiet samen te drukken.
  Omdat geen "kronen" moeten worden gerealiseerd is de installatie van de 
  afdichting sneller voltooid.

• Geen inkarteling in het inlagemateriaal. De grafietfilm ommantelt de inlage 
  volledig.

• Geoptimaliseerde vlaktedrukverdeling in vergelijking met andere inlageontwerpen.
  Dit toont op indrukwekkende wijze de mooi gescheiden hoogvlaktedruklijnen 
  (zie de Fuji-filmfoto hiernaast: Novaphit® SSTCTA-Lmet geëxpandeerd metaal).

• De gunstige rastergeometrie (diamantafmeting = 3,0 mm) biedt de mogelijkheid 
  om betrouwbare afdichtingen met zeer nauwkeurige en betrouwbare smalle 
  breedtes te vervaardigen.

• Gemakkelijk te snijden. Productievoordelen voor manuele en eigen afwerking.

• Aanzienlijk lager risico op laagscheiding bij knikken. Zelf als dit gebeurt, dan 
  wordt de grafietfilm weer helemaal rond de inlage gedrukt wanneer tijdens de 
  installatie in de flens druk op de afdichting wordt uitgeoefend. Dit resulteert 
  in een grotere tolerantie in geval van onjuiste hantering.

• Herhaald knikken van de inlage is onomkeerbaar door deformatieverharding, 
  d.w.z. de inlage herstelt en is actief betrokken bij de afdichting! Dit garandeert 
  een grotere zekerheid in de afdichtingverbinding, vooral bij hogere vlaktedrukken.

• Een ander voordeel van Novaphit® SSTC en Novaphit® SSTCTA-L;
; door rechtstreekse vergelijking met gladde metalen inlagen in hun open
  structuur. Dit betekent dat niet alleen de buitenste grafietlaag, maar een
  aanzienlijk dikkere laag beschikbaar is om flensschade te compenseren.
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Materiaalprofiel van Novaphit® MST met XP-technologie
Voordelen van de unieke combinatie van geëxpandeerde metalen en gladde metalen 
inlagen. Meerlaags afdichtingmateriaal van geëxpandeerd grafiet (zuiverheid 99,5% *) 
met verschillende metalen en platte metalen RVS-inlagen 
(materiaalnr. 1.4404 / AISI 316L) voorzien van een innovatieve impregnatie.

Met XP-technologie als standaard biedt Novaphit® MST, het paradepaardje binnen 
de Novaphit®-producten, alle voordelen van de XP-technologie.

Uitstekende aanpasbaarheid
De bijzondere eigenschap van Novaphit® MST is de logische samenstelling van de 
RVS-inlagen. Grafietfolies van 0,5 mm dikte afwisselend met RVS 316L. Voor de 
buitenste lagen aan weerskanten wordt er echter voor geëxpandeerd metaal gekozen. 
De open structuur van het geëxpandeerde metaal maakt de afdichting adaptiever 
omdat de twee buitenste grafietlagen aan weerskanten kunnen worden gebruikt ter 
compensatie van flensongelijkmatigheden. 

Een baanbrekende manier van impregnatie heeft een systematische verbetering in 
de effectiviteit van de interne impregnatie mogelijk gemaakt waardoor het mogelijk 
was om grafietfilms te gebruiken met een geoptimaliseerde basisdichtheid.

Tegelijkertijd zijn de afdichtingseigenschappen verbeterd, terwijl ook het 
aanpassingsvermogen aanzienlijk beter is geworden. Een afdichtingvervorming
van ongeveer 43 % wordt bereikt met een vlaktedruk van slechts 20 MPa. 
Vergeleken met meerlaagse standaardlaminaten, die slechts ongeveer 23% 
bereiken, betekent dit een aanpasbaarheid die 87 % hoger is.

Uitstekende behandeling
Dankzij de meerlaagse structuur hebben Novaphit® MST-afdichtingen extreem 
goede maatvastheidseigenschappen en “bollen” ze niet. Dit kan een voordeel 
   zijn ten opzichte van eenlaagse versterkte grafietafdichtingen.

Uiterst eenvoudige verwerking
De dikte van de individuele RVS-inlagen (0,05 mm) is zorgvuldig gekozen 
om ervoor te zorgen dat betrouwbare en eenvoudige verwerking met alle 
standaardmethoden mogelijk zijn:

 • Ponsen
 • Plotten
 • Waterstraalsnijden
 • Snijden met cirkelzaag
 • Knippen met metalen schaar
 • Knippen met schaar
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Hot creep
 σ = 50 N/mm2 = constant  
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Compression set – Temp-Test 
(tot 50 N/mm2 and 400 °C) 

Uitsluiting van garantie
Gezien de verschillende installatie- en werkingsomstandigheden alsook 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..

Toepassingsaanbevelingen
Afhankelijk van de druk en de temperatuur van de applicatie worden aanbevelingen 
gedaan voor verschillende temperatuur- en drukniveaus in de grafieken. Hogere 
grenzen zijn mogelijk wanneer dunnere afdichtingen worden gebruikt.

Toepassingsaanbeveling voor water

Toepassingsaanbeveling voor andere media 
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Toelichtingen bij de temperatuur, Temp-Test
Het doel van de temperatuur test is om te bepalen hoe de afdichting 
vervormt onder bepaalde omstandigheden. Het betreft een speciale 
Frenzelit-ontwikkeling die de belangrijkste afdichtingeigenschappen 
weergeeft.

De samendrukbaarheid van de afdichting bij kamertemperatuur wordt 
bepaald in het eerste deel van de proef. Deze curve geeft weer hoe de 
afdichting zich kan aanpassen tijdens de installatie. In het tweede deel 
van de proef wordt de temperatuur met een bepaalde snelheid verhoogd, 
terwijl de vlaktedruk die in het eerste deel bereikt werd, constant wordt 
gehouden. D.w.z. het systeem krijgt niet de kans om te “ontspannen” als 
gevolg van afdichtingcompressie. Dit is kritiek - de druk op de afdichting 
zou lager zijn in een rëele situatie - maar toont het karakter van de
afdichting op afdoende wijze aan.

Toepassingsaanbeveling voor water
Maximale vlaktedruk na installatie, met gladde afdichtingsvlakken
Vlaktedruk (N/mm2)

De maximale vlaktedruk kan worden verhoogd met een factor 1,5 
indien tong- en groefflenzen worden gebruikt.

De meerlaagse structuur van Novaphit® MST betekent dat de 
afdichtingdikte geen rol speelt.
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   Materiaalgegevens

Algemene informatie novaphit®  
SSTC

novaphit®  
SSTC TA-L 

novaphit®  
M ST

Bindmiddelen none none none
Goedkeuringen en testens  DVGW
                                                                                                                                                               VP401   
 TA Luft
 Blow out safety test according to VDI 2200  
 BAM for gaseous O2(200 °C / 130 bar )  and liquid O2

                                                                                      Firesafe (DIN EN ISO10497, API 607 , BS 6755) 
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Kleur  graphite grey grafietgrijs grafiet grijs
Printkleur  zwart platinagrijs blauw

Fysieke eigenschappen
Afdichtingdikte 2.0 mm

Test standard Unit Waarde
Mode (typische waarde)

Grafietzuiverheid DIN 51 903 [%] > 99 > 99  99,5 
Dichtheid DIN 28 090-2 [g/cm3] 1.35 1.37 1.20
Restspanning bij 300 °C DIN 52 913 [N/mm2]  ≥ 45 ≥  45 ≥ 45
Samendrukbaarheid ASTM F 36 J [%] 37 37 50
Herstel ASTM F 36 J [%] 15 17 10

Koude samendrukbaarheid ε KSW DIN 28 090-2 [%] 35 36 45
Koud herstel ε KRW DIN 28 090-2 [%] 4 5 4
Warme kruip ε WSW/300 DIN 28 090-2 [%] 2 3 3
Warm herstel ε WRW/ 300 DIN 28 090-2 [%] 2 4 3
Specifieke leksnelheid   DIN 3535-6 [mg/(s·m)]  0.07 ≤ 0.01 ≤ 0.01

Oxidatiewaarde met XP-technologie   DIN 28090-2 [%/h] ≤  3 ≤  3 ≤  3
Oxidatiewaarde zonder XP-technologie  DIN 28090-2 [%/h] ≤  4 ≤  4 -
Dwarse treksterkte DIN 52 910 [N/mm2] 8 8 16
Totaal chloridegehalte DIN 28 090-2 [ppm] ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50
Uitloogbaar chloridegehalte PV-001-133 [ppm] ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20
Totaal fluoridegehalte PV-001-133 [ppm] ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50

Productgegevens (toleranties volgens DIN 28091-1   

Afmetingen [mm]
1000 x 1000
1500 x 1500
2000 x 1000

1000 x 1000
1500 x 1500
2000 x 1000

1000 x 1000
1500 x 1500

Dikten [mm] 1.0/1.5/2.0/3.0 1.0/1.6/2.0/3.0 1.0/1.5/2.0/3.0/4.0


