REINZ AFM-34 AFDICHTING

.

● Fittingen met zeer kleine afdichtingsvlakken, bv. in gas- en warmwaterinstallaties,
zonnepanelen, convectieradiatoren en koppelingen, enz.
● Hermetische verbindingen in zwaar mechanisch en thermisch belaste IC-motoren
(oliefilters, inlaatspruitstukken, water-, brandstof- en vacuümpompen, enz.).
● Transmissies, versnellingsbakken, koel- en luchtcompressoren, enz.

AFM 34 is fysiologisch veilig en daarom bijzonder geschikt voor gebruik met drinkwater
en levensmiddelen en voor het afdichten van zeer zuivere verontreinigingsgevoelige
producten zoals verfgrondstoffen, vitaminen, enz.

Oppervlakken

Materiaal

AFM 34 is een asbestvrij afdichtingsmateriaal. Het bestaat uit aramidevezels,
anorganische vulstoffen en asbestsubstituten die bestand zijn tegen hoge temperaturen. Deze worden, onder hoge druk en temperatuur, gebonden met hoogwaardige elastomeren om een uitzonderlijk hoge gasdichtheid te bereiken.

Eigenschappen

● Bevat geen fysiologisch schadelijke stoffen of kleurpigmenten.
● Vertoont hoge treksterkte, belastingsweerstand en resistentie tegen scheuren
● Het materiaal is bij uitstek geschikt voor het afdichten van gassen en vloeistoffen,
b.v. oliën en oplosmiddelen, brandstoffen, freon, vloeibare gassen, water- en
antivriesmengsels, zoutoplossingen en vele andere media. Het is ook geschikt
voor het afdichten van heet water en stoom tot ongeveer 200 °C in stationaire
toepassingen en met een oppervlaktedruk van ten minste 50 N/mm2.
Gelieve ons te raadplegen voor een specifieke toepassing.

Andere karakteristieke eigenschappen van het materiaal zijn uitstekende temperatuurbestendigheid, belastingsweerstand onder hoge werkdruk en gebruiksvriendelijk.
Meestal kan AFM 34 zonder problemen worden gebruikt voor het vervangen van
CAF-materialen met een temperatuurbereik tot 200 °C

Toepassing

● DIN- en ASME-flensverbindingen, apparaten, pompen, fittingen en leidingen
in industriële installaties.

Standaard zijn beide zijden van de AFM 34-pakking voorzien van een antikleeflaag die
demontage uitermate vereenvoudigt. In de meeste gevallen is een aanvullende
oppervlaktebehandeling overbodig. Indien de afdichting aangebracht wordt in toepassingen met in werking draaiende componenten zoals bv. schroefdraadkoppelingen,
radiatoraansluitingen, enz., dan is een grafietcoating op een of beide vlakken van de
pakking noodzakelijk, daar in deze gevallen een lage wrijvingswaarde vereist is.

Goedkeuringen

● DIN-DVGW Vlgs DIN 3535
● SVGW Zwitserse gas- en watermaatschappij
● FDA-conform Vlgs 21 CFR § 177.2600 - geschikt voor vlakke afdichtingen voor
alle soorten levensmiddelen
● KTW / DVGW Arbeitsblatt W270 Kunststoffen in contact met drinkwater
● WRAS Certificering van pakkingmaterialen voor gebruik in drinkwater (vlgs British
Standard BS 6920)
● Instituut voor levensmiddelenanalyses, Wenen
● Drinkwatergoedkeuring, Hongarije
● Keurmerk ÖVGW
● VP 401 Afdichtingen met hogere temperatuurbestendigheid
● HTB Hogere temperatuurbestendigheid vlgs DIN 3374/3376
(0,1 en 1,0 bar bij 650 °C gedurende 30 minuten)
● Brandveilig Vlgs British Standard BS 6755
● BAM Duits Federaal Instituut voor Materiaalonderzoeken en -testen, flensverbindingen in stalen zuurstofbuizen tot 100 bar en 80 °C
● Grade X Vlgs BS 7531
● UVV 61 "Gassen", AD- B7 (VdTÜV) in combinatie met een metalen binnenvatting
(uitblaasbestendig)
● TA Luft Hoogwaardige afdichting (200 °C gedurende 48 uur en 2000 uur)
● Germanischer Lloyd Goedkeuring voor de scheepsbouw

REINZ AFM-34 AFDICHTING
Density
Ignition loss acc to DIN 52 9

g / cm
11 %

1 .8 - 2 .0
< 34

Tensile strength
acc. to ASTM F 152 accross gain
acc. to DIN 52 910 accross gain

N/mm²
N/mm²

> 18
> 12

Residual stress acc. to DIN 52 913
16 h, 300 °C
16 h, 175 °C

N /m m
N /m m

≈ 25
≈ 36

Compressibility and recovery
acc. to ASTM F 36, procedure J
compressibility
recovery

% 5-8
%

> 55

Sealability against nitrogen
acc. to DIN 3535, part 6 FA

mg/ (s·m)

≈ 0.02

Swelling acc. to ASTM F 146
in IRM 903 Oil (replaces ASTM Oil No. 3)
5 h, 150 °C
increase in thickness
increase in weight
in ASTM Fuel B
5 h, room temp.
increase in thickness
increase in weight
in water / antifreeze (50:50)
5 h, 100 °C
increase in thickness
increase in weight

Content of water- soluble chloride

ppm

< 100

Iron content

%

< 0 .3

Thermal conductivity

W/ (m·K) ≈ 0.7

Dielectric strength
after storage at 50% relative
humidity,
at 300 °C,

4 8 h kV / m m
4 h kV / m m

≈ 20
≈ 30

Electrical specific resistance
after storage at 55% relative
humidity,
at 120 °C,

4 8 h Ω ·cm
1 h Ω ·cm

≈ 1 x 1012
≈ 2 x 1013

°C
°C
°C

400
250
200

°C

220

Short- term peak temperature
Max. continuous temperature
with steam up to
with metal inner bead (AFM 34 CO ME)
with steam up to
Max. operating pressure bar 150

%
%

<7
<7

%
%

< 10
< 10

%
%

< 10
< 10

Max. ononderbroken druk en temperatuur mogen niet gelijktijdig optreden, zie tabel:
“Max. bedrijfsdruk bij verschillende temperaturen en diverse media”.

REINZ AFM-34 AFDICHTING
DIN 28091-2:
Cold creep εKSW
Cold recovery εKRW
Hot creep during service εWSW/ T
Hot recovery εWRW/T
Recovery R
Specific leakage rate λ
Media resistance
see "AFM 34: Resistance to chemical media"
Residual surface pressure
after 1000 h (in air at 100 °C)

% 5-8
% 3-5
% 9 - 12
%
mm
mg / ( s · m )

≈ 0 ,9
≈ 0 ,0 1 6
< 0 ,1

%

> 50

Sealing parameters: see corresponding table.
Kenmerken volgens EN 13555 zijn op aanvraag beschikbaar.

Leveringsmogelijkheden

Pakkingen volgens opgegeven tekening of afmetingen, of andere afspraak
Plaatformaat: 1500 x 1500 mm (standaardformaat)
Nominale dikten en toleranties volgens DIN 28.091-1 (mm)
Producttoleranties per batch
0,30 ± 0,10 0,50 ± 0,10
0,75 ± 0,10 1,00 ± 0,10
1,50 ± 0,15 2,00 ± 0,20
3,00 ± 0,30 4,00 ± 0,40
5,00 ± 0,50
Max. dikteafwijking van de plaat:
0,1 mm voor plaatdikte ≤ 1,00 mm en 0,2 mm voor plaatdikte > 1,00 mm
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.

