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Uszczelki aramidowo - kauczukowe 
Uszczelki aramidowo - kauczukowe wykonujemy z płyt Reinz AFM 30, AFM 34 i AFM 37. Materiał ten 
charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zerwanie, ściskanie i ścinanie, dobrą szczelnością i znakomitą 
odpornością chemiczną. Bezpieczeństwo pracy można podwyższyć stosując uszczelki z okuciem metalowym 
lub siatką stalową. 
 

Typ Rysunek Materiał Parametry Zastosowanie 
 

UP-01-AFM34 
 

 
Uszczelki AFM 34 są wyko-
nane z włókien aramidowych 
i nieorganicznych wypełnia-
czy, które są trwale związa-
ne za pomocą chemicznie 
odpornych elastomerów. 
 
Uszczelki AFM 34 są dostę-
pne również w wersjach z 
okuciem wewnętrznym i ze-
wnętrznym (materiał okucia 
– 1.4571) 

Typ UP-01-AFM34 
Ciśnienie:  
       max 64 bar 
Temperatura: 
       -100°C do 200°C 
 
Typ UP-02-AFM34 
Ciśnienie:  
       max 160 bar 
Temperatura: 
       -100°C do 200°C 

 
Zastosowanie: 
kołnierze stalowe, zbiorniki 
stalowe 
 
Wymiary: 
PN-EN1514-1 
Na życzenie klienta możliwe 
wykonania specjalne 
uszczelek wg rysunku. 
 
Materiał AFM 34 dostępny 
również w arkuszach 1500 x 
1500 mm   
 

 

UP-02-AFM34 
 

 

UP-04-AFM34 
 

 

 

UP-01-AFM37 
 

 
Uszczelki AFM 37 zawierają 
włókna aramidowe i wysoko-
temperaturowe substytuty 
azbestu, które są związane 
ze sobą za pomocą 
syntetycznego spoiwa.  
 
Uszczelki AFM 37 są dostę-
pne również w wersjach z 
okuciem wewnętrznym i ze-
wnętrznym (materiał okucia 
– 1.4571) 

Typ UP-01-AFM37 
Ciśnienie:  
       max 40 bar 
Temperatura: 
       -100°C do 250°C  
 

 
Zastosowanie: 
transformatory, kompresory, 
rurociągi i aparatura. 
 
Wymiary: 
PN-EN1514-1 
Na życzenie klienta możliwe 
wykonania specjalne 
uszczelek wg rysunku. 
 
Materiał AFM 37 dostępny 
również w arkuszach 1500 x 
1500 mm   
 

 

UP-02-AFM37 
 

 

UP-04-AFM37 
 

 

 

UP-01-AFM30 
 

Odporny na oleje i rozpusz-
czalniki materiał, wykonany 
z włókien aramidowych, wy-
sokotemperaturowych wy-
pełniaczy i syntetycznych 
elastomerów. Materiał bar-
dzo dobrze dopasowuje się 
do uszczelnianych powierz-
chni, wykazuje dobre właści-
wości mechaniczno -termicz-
ne. 

Typ UP-01-AFM30 
Ciśnienie:  
       max 40 bar 
Temperatura: 
       -100°C do 250 °C  
 

 
Zastosowanie: 
kołnierze stalowe, zbiorniki 
stalowe 
 
Wymiary: 
PN-EN1514-1 
Na życzenie klienta możliwe 
wykonania specjalne 
uszczelek wg rysunku. 
 
Materiał AFM 30 dostępny 
również w arkuszach 1500 x 
1500 mm   
 

 

 

UP-01-NS  

Odporny na oleje, rozpusz-
czalniki i ługi materiał usz-
czelniający, wykonany ze 
sprasowanej mieszanki grafi-
tu oraz włókien Armido-
wych. Duża zawartość grafi-
tu daje wysoką odporność 
termiczną i chemiczną, zaś 
włókna aramidowe dają dużą 
odporność mechaniczną. 

Typ UP-01-NS 
Ciśnienie: 
     max 90 bar 
Temperatura: 
     max 360°C 
 

 
Zastosowanie: 
Rurociągi z mediami 
agresywnymi, parą, olejowe 
nośniki ciepła  
 
Wymiary: 
PN-EN1514-1 
Na życzenie klienta możliwe 
wykonania specjalne 
uszczelek wg rysunku. 
 
Materiał Novatec Special 
dostępny również w 
arkuszach. 
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Uszczelki grafitowe 
Najbardziej znanym i cenionym wysokotemperaturowym materiałem uszczelniającym są płyty wykonane 
z prasowanego grafitu wzmocnione blachą perforowaną. Uszczelki grafitowe wykonane z tego materiału 
charakteryzują się wysoką ściśliwością i dobrą odpornością chemiczną. Niezawodność uszczelnienia można 
podwyższyć stosując uszczelki z okuciem metalowym. 
  

Typ Rysunek Materiał Parametry Zastosowanie 
 

UP-01-SU 
 

  

Uszczelki płaskie SU są wykonane 
z perforowanej blachy ze stali 
stopowej (1.4401) o grubości 0,1mm 
obustronnie pokrytej grafitem. 
Połączenie to jest połączeniem bez 
klejowym. 
Warstwy wierzchnie są impregnowa-
ne.  
 
Uszczelki są dostępne również w  
wersjach z okuciem wewnętrznym 
(materiał okucia – 1.4571) 
 

Typ UP-01-SU 
Ciśnienie      : max 100 bar      
Temperatura:-200 do 450 °C      
 
Typy UP-02-SU,  
UP-03-SU, UP-04-SU 
Ciśnienie      :max 160 bar      
Temperatura:-200 do 450 °C      
 
Powyżej 450°C prosimy o 
indywidualne zapytanie. 

Zastosowanie: 
kołnierze stalowe, 
zbiorniki stalowe. 
 

 

UP-02-SU 

 

UP-04-SU 

 

UP-01-SH 
  

Uszczelki płaskie SH składają się 
z wielu warstw (ilość zależna od 
grubości uszczelki) folii grafitowej 
typu Z o grubości 0,5 mm i folii ze 
stali kwasoodpornej o grubości 0,05 
mm. Połączenie to jest połączeniem 
bezklejowym. Warstwy wierzchnie są 
impregnowane. Uszczelki są dostę-
pne również w wersji z okuciem we-
wnętrznym (materiał okucia – 
1.4571) jak również w wersji z oku-
ciem wewnętrznym i zewnętrznym 
(materiał okucia – 1.4571). Ten typ 
jest przeznaczony do połączeń wy-
stęp rowek 
 

 

Typ UP-01-SH 
Ciśnienie      : max 160 bar       
Temperatura: -200do 450 °C 
 
Typy UP-02-SH i 
UP-03-SH 
Ciśnienie      : max 200 bar      
Temperatura:-200 do 450 °C 
Powyżej 450°C prosimy o 
indywidualne zapytanie. 
 
Typ UP-04-SH 
Ciśnienie      : max 160 bar       
Temperatura:-200 do 600 °C 
 

 
Zastosowanie:. 
kołnierze stalowe, 
zbiorniki stalowe. 

 

UP-02-SH 

 

UP-04-SH 

 

UP-05-SH 

 

 
Uszczelki płaskie SH-05 z okuciem 
wewnętrznym i sprasowaną zewnę-
trzną częścią uszczelki. Poprzez 
zmniejszenie powierzchni wymagany 
jest mniejszy nacisk powierzchniowy. 
 

Ciśnienie      : max 250 bar       
Temperatura:-200 do 450 °C      
 
Powyżej 450°C prosimy o 
indywidualne zapytanie. 

 
Zastosowanie: 
kołnierze stalowe, 
zbiorniki stalowe. 
  

UP-06-SH 

 

 

Uszczelki płaskie SIGRAFLEX® 
Hochdruck z okuciem wewnętrznym 
i zewnętrznym oraz zewnętrznym 
pierścieniem centrującym. Dzięki 
okuciom grafit pozostaje w obudowie 
zamkniętej, co zwiększa podnosi za-
kres stosowania temperatur z 400°C 
do 600°C  
 

Ciśnienie      : max 160 bar       
Temperatura:-200 do 600 °C      
 

Zastosowanie: 
kołnierze stalowe, 
zbiorniki stalowe 
szczególnie w 
przemyśle 
farmaceutycznym i 
spożywczym.  

UP-01-RGS 

 

 

Uszczelki płaskie RGS z elastycz-
nego grafitu z przekładką z blachy 
perforowanej ze stali nierdzewnej 
1.4404 o grubości 0,1mm. Zalecany 
do stosowania przy wysokich ciśnie-
niach, szczególnie do uszczelniania 
rurociągów z mediami agresywnymi, 
parą, olejowych nośników ciepła. 
 

Ciśnienie      : max 125 bar       
Temperatura:-200 do 450 °C 
 

 
Zastosowanie:. 
kołnierze stalowe, 
zbiorniki stalowe. 
 
  

 

Wymiary: wg PN-EN 1514 
Maksymalne ciśnienie i temperatura nie mogą występować równocześnie.  
Na życzenie klienta możliwe wykonania specjalne uszczelek. 
Materiał dostępny również w arkuszach. 
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Uszczelki PTFE 

Uszczelki płaskie z modyfikowanego PTFE 

 Typ Rysunek Materiał Parametry Zastosowanie 
 

UP-01-PTFE 
 

  
Uszczelki PTFE są wykonane 
ze zmodyfikowanego PTFE.   
Uszczelki PTFE są dostępne rów-
nież w wersjach z okuciem wewnę-
trznym i zewnętrznym (materiał oku-
cia – 1.4571). Okucia zapobiegają 
wyciskaniu PTFE w połączeniach 
występ-rowek  
 

Ciśnienie:  
 max 40 bar 
Temperatura: 
  max 200 °C 
 
 

Zastosowanie: 
typ UP-01-PTFE – 
kołnierze z przylgą płaską     
typ UP-04-PTFE – 
połączenia występ-rowek. 
 

 

UP-04- PTFE 
 

 

UP-01-PTFE-GL 

 

 
 
 
Uszczelki ze zmodyfikowanego  
PTFE z 25% domieszką włókien 
szklanych 
 
 
 

Ciśnienie:  
   max 40 bar 
Temperatura: 
   max 150 °C 

 
Zastosowanie: 
kołnierze stalowe, zbiorniki 
stalowe. 
 

 

UP-01-PTFE-GR 
  

 
 

Uszczelki ze zmodyfikowanego 
PTFE z 25% domieszką grafitu 

 
 
 

Ciśnienie: 
max 40 bar 

Temperatura: 
max 150 °C 

Zastosowanie: 
kołnierze stalowe, zbiorniki 

stalowe. 
 

 

Uszczelki płaskie z ekspandowanego PTFE 

Typ Rysunek Materiał Parametry Zastosowanie 

 

UP-01-PTFE-MT 
  

Uszczelki  PTFE MT są produkowa-
ne z czystego ekspandowanego 
PTFE o wielokierunkowo zoriento-
wanej strukturze włókien,  która na-
daje materiałowi szczególne własno-
ści. 
 

Ciśnienie: 
   max 40 bar 
Temperatura: 
   max 225 °C 

Zastosowanie: 
połączenia kołnierzowe w 
rurociągach, kołnierze 
pomp i mieszalników, wy-
mienniki ciepła. 

 

 

UP-01-PTFE-MTr 
  

Uszczelki  ePTFE MT są produkt-
wane z czystego ekspandowanego 
PTFE o wielokierunkowo zoriento-
wanej strukturze włókien, o podwyż-
szonej gęstości. 
 

Ciśnienie: 
   max 40 bar 
Temperatura: 
   max 225 °C 

Zastosowanie: 
połączenia kołnierzowe w 
rurociągach, kołnierze 
pomp i mieszalników, wy-
mienniki ciepła. 

 

 

UP-01-PTFE-HB 

  

Korpus uszczelki PTFE- HB jest 
wykonany z czystego ekspandowa-
nego PTFE o wielokierunkowo 
zorientowanej strukturze włókien 
i niewielkiej gęstości. Uszczelka wy-
posażona w wewnętrzne okucie z 
PTFE o wysokiej gęstości. Zewnę-
trzna część uszczelki dodatkowo 
zagęszczona. 
 

Ciśnienie: 
   max 40 bar 
Temperatura: 
   max 225 °C 

Zastosowanie: 
kołnierze stalowe, zbiorniki 
stalowe, emaliowane koł-
nierze, emaliowane zbior-
niki, kołnierze szklane, wy-
mienniki ciepła. 

 

 

Wymiary:  wg PN-EN1514 
Maksymalne ciśnienie i temperatura nie mogą występować równocześnie.  
Na życzenie klienta możliwe wykonania specjalne uszczelek. 
Materiał dostępny również w arkuszach. 
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Uszczelki elastyczne z przekładką w koszulce PTFE 
Uszczelki w koszulce PTFE znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach. Wykonanie koszulek z barierą 
przeciwdyfuzyjną o szerokości 3-4 mm ze specjalnie modyfikowanego PTFE uniemożliwia przenikanie 
medium poprzez uszczelkę. Uszczelki PTFE – rdzeń – grafit sprawdzają się bardzo dobrze przy połączeniach 
z kołnierzami emaliowanymi, ponieważ poprzez bardzo dobrą sprężystość wkładki kompensują zmiany 
grubości spowodowane płynięciem PTFE i związane z tym zmniejszenie nacisków powierzchniowych w 
połączeniu. Folia z blachy perforowanej, będąca składnikiem budowy wkładki grafitowej, zabezpiecza przed 
wydmuchaniem uszczelki. Celem dodatkowego zwiększenia wytrzymałości uszczelki na „przebicie” lub 
wydmuchanie zastosowano pierścień falisty z blachy kwasoodpornej. Zwiększa to również sprężystość 
uszczelki i możliwość jej dopasowania do uszczelnianej powierzchni kołnierzy. Opisane cechy zawierają 
również uszczelki wykonane z innych materiałów wkładki np. aramidowo – kauczukowa. 
 
 

Typ Budowa Parametry Zastosowanie 

UE-01-4571 

  

Uszczelka zbudowana z pierścienia falistego ze 
stali kwasoodpornej w koszulce PTFE z 
wewnętrzną barierą przeciwdyfuzyjną.  
Koszulka: PTFE z wewnętrzną barierą przeciw-
dyfuzyjną o szerokości 4 mm  
Wkładka: pierścień z blachy falistej o podziałce 
3 mm (standardowe wykonanie - 1.4571). 
Grubość uszczelki: 3,5 mm (ca 2 mm po 
sprasowaniu) 
 

Ciśnienie:   
               40 bar 
Temperatura:  
              200°C  
krótkotrwale 250°C 
Ciśnienie 40 bar i 
temperatura 200°C 
mogą występować 
jednocześnie 

 
Zastosowanie: 
kołnierze stalowe 
 
Wymiary: 
PN-EN1514 
 

 

 

UE-02-SE 
 

 Uszczelka zbudowana z w koszulce PTFE   z 
wewnętrzną barierą przeciwdyfuzyjną       i 
wkładką grafitową. Producent zaleca wykonanie 
uszczelek o wymiarach do DN 200.   
Koszulka: PTFE z wewnętrzną barierą przeciw-
dyfuzyjną o szerokości 4 mm  
Wkładka:  grafit o grubości 3 mm  
Grubość uszczelki: 4 mm 

Ciśnienie:  
               20 bar 
Temperatura:  
               230°C  

 

Zastosowanie: 
kołnierze tworzy- 
wowe, emaliowane 
lub gumowane, koł-
nierze stalowe 
 
Wymiary: 
PN-EN1514 
 

 

 

UE-02-CT 
 
 

 Uszczelka zbudowana z wkładki aramidowo-
kauczukowej w koszulce PTFE z wewnętrzną 
barierą przeciwdyfuzyjną.  
Koszulka: PTFE z wewnętrzną barierą przeciw-
dyfuzyjną o szerokości 3 mm.  
Wkładka: materiał aramidowo - kauczukowy o 
grubości 3 mm  
Grubość uszczelki: 4 mm 

Ciśnienie: 
               20 bar 
Temperatura: 
               150°C 

 

Zastosowanie: 
kołnierze tworzy- 
wowe, emaliowane 
lub gumowane, koł-
nierze stalowe 
 
Wymiary: 
PN-EN1514 
 

 

UE-03-SU 

  

Uszczelka zbudowana z pierścienia falistego i 
dwóch wkładek grafitowych w otulinie PTFE z 
wewnętrzną barierą przeciwdyfuzyjną. Uszczel-
ki tego typu wykazują duże możliwości kompen-
sacyjne. Producent zaleca wykonanie uszczelek 
w wymiarach od DN 250, uszczelki są wykony-
wane jednak również w mniejszych wymiarach. 
Koszulka: PTFE z wewnętrzną barierą przeciw-
dyfuzyjną o szerokości 3 mm.  
Wkładka: 2 x grafit o grubości 2 mm + pierścień 
z blachy falistej o podziałce 3 mm (standardowe 
wykonanie - 1.4571). 
Grubość uszczelki: 6,5 mm 
 

Ciśnienie: 
              20 bar 
Temperatura: 
              230°C 

 
Zastosowanie: 
kołnierze tworzy- 
wowe, emaliowane 
lub gumowane, koł-
nierze stalowe 
 
Wymiary: 
PN-EN1514 
  

UE-03-CT 

  

Uszczelka zbudowana z pierścienia falistego i 
dwóch wkładek aramidowo-kauczukowych w 
otulinie PTFE z wewnętrzną barierą przeciwny-
fuzyjną. 
Koszulka: PTFE z wewnętrzną barierą przeciw-
dyfuzyjną o szerokości 3 mm.  
Wkładka: 2 x materiał aramidowo-kauczukowy 
o grubości 2 mm + pierścień z blachy falistej o 
podziałce 3 mm (standardowe wykonanie - 
1.4571). 
Grubość uszczelki: 6,5 mm 
 

Ciśnienie: 
              20 bar 
Temperatura: 
              150°C 

 
Zastosowanie: 
kołnierze tworzy- 
wowe, emaliowane 
lub gumowane, koł-
nierze stalowe 
 
Wymiary: 
PN-EN1514 
  

Na życzenie klienta możliwe wykonania specjalne uszczelek. 
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Uszczelki spiralne 
Dzięki swojej budowie uszczelki spiralne nadają się szczególnie do zastosowania przy wysokich ciśnieniach. 
Obok wysokich temperatur stosowania (550°C - grafit) i wysokich ciśnień pracy (320 bar) wykazują również 
dobre właściwości sprężyste. Przy całkowicie zamkniętej zabudowie (połączenie kołnierzowe wpust - wypust) 
uszczelki spiralne przenoszą duże naciski powierzchniowe. Szczególnie duże różnice wydłużeń elementów 
konstrukcyjnych wynikające z wahań ciśnień oraz temperatur i powstałe stąd różnice grubości uszczelnianej 
szczeliny są kompensowane przez uszczelki spiralne dzięki ich ukształtowaniu i pewnie uszczelniają w tych 
warunkach. 
 
 

Typ Rysunek Budowa 

SP-01-GR 

  
Uszczelka spiralna bez pierścieni zewnętrznego i wewnętrznego wykonana 
z nawiniętej profilowanej taśmy stalowej i wypełnienia z grafitu lub PTFE 
do połączeń kołnierzowych występ - rowek. 
Materiał taśmy:  1.4571 (inne materiały na zapytanie) 
Materiał wypełnienia:  grafit lub PTFE 
Grubość uszczelki: 4,5 mm standard (inne dostępne grubości 3,2 mm   
6,4 mm i 7,2 mm) 
 

 

SP-02-GR 
  

Uszczelka spiralna z pierścieniem wewnętrznym. Uszczelki zalecane dla 
kołnierzy wpust - wypust. 
Materiał taśmy:  1.4571 (inne materiały na zapytanie) 
Materiał wypełnienia:  grafit lub PTFE 
Pierścień wewnętrzny: 1.4571  
Grubość uszczelki: 4,5 mm 
 

 

 

SP-03-GR 

  
Uszczelka spiralna z pierścieniem zewnętrznym centrującym. Uszczelki 
zalecane dla kołnierzy z przylgą płaską. 
Materiał taśmy:  1.4571 (inne materiały na zapytanie) 
Materiał wypełnienia:  grafit lub PTFE 
Pierścień zewnętrzny: ST. 37  
Grubość uszczelki: 4,5 mm 
 

 

SP-04-GR 

  
Uszczelka spiralna z pierścieniami wewnętrznym i zewnętrznym centru-
jącym. Dzięki pierścieniom spirala uszczelki jest mechaniczne wzmocniona 
(zabezpieczona przed rozgnieceniem). Uszczelki zalecane dla kołnierzy 
z przylgą płaską. 
Materiał taśmy:  1.4571 (inne materiały na zapytanie) 
Materiał wypełnienia:  grafit lub PTFE 
Pierścień wewnętrzny: 1.4571 lub 1.4541)  
Pierścień zewnętrzny: ST. 37  
Grubość uszczelki: 4,5 mm 
 

 

 
Parametry pracy: 

ciśnienie -  max. 320 bar 
temperatura - dla grafitu: -110°C do 550°C (powyżej 450°C prosimy o kontakt celem ustalenia 

 warunków pracy. 
   - dla PTFE: -110°C bis 280°C  
Zastosowanie: 
 rurociągi stalowe, zbiorniki stalowe 
 
Wymiary:  
 wg PN EN 1514 
 Inne wymiary na zapytanie 
 
Na życzenie klienta możliwe wykonania specjalne uszczelek. 
 



e-mail: info@grim.pl
tel.: 091 - 423 70 20
fax: 091 - 423 70 19

www.grim.pl

 
 

-8- 

Uwagi ogólne: 
Wszystkie informacje techniczne i porady oparte są o dotychczasowe doświadczenia producenta, nie stanowią jednak żadnej gwarancji   
z naszej strony. Wartości te muszą być każdorazowo sprawdzane przez naszych klientów, ponieważ tylko oni mogą ocenić działanie 
medium w rzeczywistych warunkach zastosowania  
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Uszczelki wielokrawędziowe 
Uszczelki wielokrawędziowe znakomicie nadają się do zastosowania do mediów w ekstremalnych warunkach 
pracy, szczególnie przy wysokich ciśnieniach. Łączą w sobie właściwości uszczelek metalowych i grafitu lub 
PTFE. Profil rdzenia metalowego uszczelki, grubość i materiał nakładek dobrano w taki sposób, że materiał 
nakładek zostaje znacznie zagęszczony po zamontowaniu uszczelki. Niewielki przekrój i bardzo wysoka 
gęstość nakładek w stanie zagęszczonym zapewniają znikomą dyfuzję. Niewielkie powierzchnie uszczel-
niające umożliwiają stosowanie niewielkich nacisków powierzchniowych, a co za tym idzie – niewielkich mo-
mentów dokręcania śrub. 
 
 

Typ Rysunek Budowa 

WK-00-grafit 
WK-00-PTFE 

  
 

Uszczelka wielokrawędziowa typ WK-04 przeznaczona do połączeń występ - 
rowek zbudowana jest z rdzenia z obustronnie wytoczonymi krawędziami na 
powierzchniach uszczelniających.  
Nakładki: grafit (0,5 mm od. 0,8 mm) lub PTFE (0,5 mm) 
Podziałka profilowania rdzenia: 1 mm (inne podziałki na zapytanie) 
Materiał rdzenia: 1.4571 (inne materiały na zapytanie) 
 

WK-01-grafit 
WK-01-PTFE 

  
 

Uszczelka wielokrawędziowa typ WK-01 zbudowana jest z rdzenia z 
obustronnie wytoczonymi krawędziami na powierzchniach uszczelniających 
oraz toczonym pierścieniem centrującym.  
Nakładki: grafit (0,5 mm od. 0,8 mm) lub PTFE (0,5 mm) 
Podziałka profilowania rdzenia: 1 mm (inne podziałki na zapytanie) 
Materiał rdzenia: 1.4571 (inne materiały na zapytanie) 
 

 

WK-02-grafit 
WK-02-PTFE 

  
Uszczelka wielokrawędziowa typ WK-02 zbudowana jest z rdzenia z 
obustronnie wytoczonymi krawędziami na powierzchniach uszczelniających 
oraz toczonym pierścieniem centrującym z podtoczeniem pomiędzy 
pierścieniem centrującym a uszczelniającym.  
Nakładki: grafit (0,5 mm od. 0,8 mm) lub PTFE (0,5 mm) 
Podziałka profilowania rdzenia: 1 mm (inne podziałki na zapytanie) 
Materiał rdzenia: 1.4571 (inne materiały na zapytanie) 
 

 

WK-03-grafit 
WK-03-PTFE 

  
Uszczelka wielokrawędziowa typ WK-03 zbudowana jest z rdzenia z 
obustronnie wytoczonymi krawędziami na powierzchniach uszczelniających. 
Dodatkowo po zewnętrznej stronie uszczelki jest wytoczony rowek, w którym 
umieszczony jest luźny pierścień centrujący (punktowo zespawane dwie 
połówki pierścienia). 
Nakładki: grafit (0,5 mm od. 0,8 mm) lub PTFE (0,5 mm) 
Podziałka profilowania rdzenia: 1 mm (inne podziałki na zapytanie) 
Materiał rdzenia: 1.4571 (inne materiały na zapytanie) 
Pierścień: grubość – 1  1,5 mm, materiał - 1.4571 (inne materiały na 
zapytanie) 

 

WK-04-grafit 
WK-04-PTFE 

 
 

Uszczelka wielokrawędziowa typ WK-05 zbudowana jest z baryłkowatego 
rdzenia z obustronnie wytoczonymi krawędziami na powierzchniach uszczelnia-
jących oraz toczonym pierścieniem centrującym z podtoczeniem pomiędzy 
pierścieniem centrującym a uszczelniającym. Uszczelki takie są przeznaczone 
do kołnierzy płaskich. 
Nakładki: grafit (0,5 mm od. 0,8 mm) lub PTFE (0,5 mm) 
Podziałka profilowania rdzenia: 1 mm (inne podziałki na zapytanie) 
Materiał rdzenia: 1.4571 (inne materiały na zapytanie) 
 

 

Parametry pracy: 
ciśnienie - max. 400 bar 
temperatura - dla grafitu -200°C do 550°C (powyżej 450°C prosimy o kontakt celem ustalenia 

warunków pracy, 
  - dla PTFE -100°C do 280°, 

Zastosowanie: 
 rurociągi stalowe, zbiorniki stalowe, aparaty, wymienniki ciepła 
Wymiary:  
 wg PN EN 1514 
 Inne wymiary na zapytanie 



e-mail: info@grim.pl
tel.: 091 - 423 70 20
fax: 091 - 423 70 19

www.grim.pl
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Uwagi ogólne: 
Wszystkie informacje techniczne i porady oparte są o dotychczasowe doświadczenia producenta, nie stanowią jednak żadnej gwarancji   
z naszej strony. Wartości te muszą być każdorazowo sprawdzane przez naszych klientów, ponieważ tylko oni mogą ocenić działanie 
medium w rzeczywistych warunkach zastosowania  
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Uszczelki wielokrawędziowe 
 

Typ Rysunek Budowa 

WK-05-PTFE 

  
Uszczelka wielokrawędziowa typ WK-05-PTFE zbudowana jest z rdzenia   
z obustronnie wytoczonymi krawędziami na powierzchniach uszczelniających,  
toczonego pierścienia centrującego z podtoczeniem pomiędzy pierścieniem 
centrującym a uszczelniającym i z zatrzaskowo mocowanych nakładek PTFE (na 
powierzchniach uszczelniających rdzenia stalowego wykonano podtoczenia do 
mocowania nakładek teflonowych).  Wymiary są tak dobrane, aby pomiędzy 
średnicą wewnętrzną kołnierza i średnicą wewnętrzną uszczelki był jak 
najmniejszy  obszar martwy. Korpus uszczelki może być wykorzystywany 
wielokrotnie a nakładki PTFE są w ciągłej sprzedaży. Uszczelki mogą być 
stosowane do standardowych kołnierzy z przylgą płaską.  
Nakładki: PTFE 
Podziałka profilowania rdzenia: 1 mm (inne podziałki na zapytanie) 
Materiał rdzenia: 1.4571 (inne materiały na zapytanie) 
 

 

WK-06-PTFE 

  
Uszczelka wielokrawędziowa typ WK-06-PTFE zbudowana jest z rdzenia   
z obustronnie wytoczonymi krawędziami na powierzchniach uszczelniających   
i z zatrzaskowo mocowanych nakładek PTFE (na powierzchniach 
uszczelniających rdzenia stalowego wykonano podtoczenia do mocowania 
nakładek teflonowych).  Uszczelki tego typu stosuje się przy kołnierzach wpust-
wypust. W rowku następuje centrowanie uszczelki. Średnica wewnętrzna 
uszczelki odpowiada średnicy wewnętrznej zastosowanych kołnierzy. 
Nakładki: PTFE 
Podziałka profilowania rdzenia: 1 mm (inne podziałki na zapytanie) 
Materiał rdzenia: 1.4571 (inne materiały na zapytanie) 
 

 

 
Parametry pracy: 

ciśnienie : max. 400 bar 
temperatura : -100°C do 280° 

 
Zastosowanie: 
 rurociągi stalowe, zbiorniki stalowe, aparaty, wymienniki ciepła 
 
Wymiary:  
 wg PN EN 1514 
 Inne wymiary na zapytanie 

 
Na życzenie klienta możliwe wykonania specjalne uszczelek. 



e-mail: info@grim.pl
tel.: 091 - 423 70 20
fax: 091 - 423 70 19

www.grim.pl
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Uwagi ogólne: 
Wszystkie informacje techniczne i porady oparte są o dotychczasowe doświadczenia producenta, nie stanowią jednak żadnej gwarancji   
z naszej strony. Wartości te muszą być każdorazowo sprawdzane przez naszych klientów, ponieważ tylko oni mogą ocenić działanie 
medium w rzeczywistych warunkach zastosowania  
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Uszczelki faliste 
Uszczelki faliste składają się z rdzenia z blachy falistej i obustronnych nakładek grafitowych. Nakładki i rdzeń 
stalowy są ze sobą dobrane w taki sposób, żeby w stanie roboczym zagwarantować pokrycie grzbietów fali od 
0,1 mm do 0,2 mm. Tym samym jest osiągany bardzo mały przekrój dyfuzji (przenikania). I wysokie 
zagęszczenie grafitu w tym obszarze. Już przy niewielkich naciskach powierzchniowych osiągana jest wysoka 
szczelność (σVU 0,01 = 15 MPa). Poza tym uszczelki tego typu charakteryzują się dobrym dopasowaniem do 
uszczelnianych powierzchni, sprężystością i dobra trwałością. Uszczelki faliste znajdują zastosowanie przy 
zmiennych ciśnieniach i temperaturach, podatnych na deformacje przylgach jak również w miejscach, gdzie 
mogą być stosowane jedynie niewielkie naciski powierzchniowe. Uszczelki mogą być wykonywane jako 
uszczelki okrągłe, owalne lub prostokątne. 
 
 

Typ Rysunek Budowa 

UF-01-grafit 
UF-01-PTFE 
UF-01-mika 

  
 

Uszczelka zbudowana z rdzenia z blachy falistej obustronnie z pełnymi 
nakładkami. 
Nakładki: grafit, PTFE, mika 
Pierścień falisty: 1.4571 (standard), przy nakładce z miki - 1.4828  
Podziałka: 3-5 mm 
 

  

UF-02-GR 

  

Uszczelka zbudowana z rdzenia z blachy falistej obustronnie z częściowymi 
nakładkami. Poprzez częściowe obłożenie uszczelki osiąga się 
zmniejszenie powierzchni uszczelniającej i zwiększenie specyficznego 
nacisku powierzchniowego. Uszczelka ta jest stosowana w systemach 
uszczelniających tam, gdzie mogą być stosowane jedynie nieznaczne 
naciski powierzchniowe. Obszar nie pokryty nakładką służy jedynie do 
centrowania uszczelki na kołnierzu. 
Nakładki: grafit  
Pierścień falisty: 1.4571 (standard)  
Podziałka: 3-5 mm 
 

 

UF-03-GR 
  

Uszczelka zbudowana z rdzenia z blachy falistej obustronnie z pełnymi 
nakładkami. Okucie wewnętrzne wyklucza przeciek medium. 
Nakładki: grafit  
Pierścień falisty: 1.4571 (standard)  
Podziałka: 3-5 mm 
Okucie: 1.4571 
  

UF-04-GR 

  

Uszczelka zbudowana z rdzenia z blachy falistej obustronnie z częściowymi 
nakładkami i z okuciem wewnętrznym. Poprzez częściowe obłożenie 
uszczelki osiąga się zmniejszenie powierzchni uszczelniającej i zwiększenie 
specyficznego nacisku powierzchniowego. Uszczelka ta jest stosowana 
w systemach uszczelniających tam, gdzie mogą być stosowane jedynie 
nieznaczne naciski powierzchniowe. Obszar nie pokryty nakładką służy 
jedynie do centrowania uszczelki na kołnierzu.  Okucie wewnętrzne 
wyklucza przeciek medium. 
Nakładki: grafit  
Pierścień falisty: 1.4571 (standard)  
Podziałka: 3-5 mm 
Okucie: 1.4571 
 

 

 
Parametry pracy: 

ciśnienie - max. 160 bar 
temperatura - dla grafitu -200°C do 550°C (powyżej 450°C prosimy o kontakt celem ustalenia 

warunków pracy. 
Zastosowanie: 
 rurociągi stalowe, zbiorniki stalowe, aparaty, wymienniki ciepła 
Wymiary:  
 wg PN EN 1514 
 Inne wymiary na zapytanie 
 
Na życzenie klienta możliwe wykonania specjalne uszczelek. 
 



e-mail: info@grim.pl
tel.: 091 - 423 70 20
fax: 091 - 423 70 19

www.grim.pl
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Uwagi ogólne: 
Wszystkie informacje techniczne i porady oparte są o dotychczasowe doświadczenia producenta, nie stanowią jednak żadnej gwarancji   
z naszej strony. Wartości te muszą być każdorazowo sprawdzane przez naszych klientów, ponieważ tylko oni mogą ocenić działanie 
medium w rzeczywistych warunkach zastosowania  
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Uszczelki stalowo - gumowe 
Wysoka opłacalność (zmniejszenie stanów magazynowych poprzez możliwość ponownego wykorzystania 
uszczelek G-ST) idzie w parze ze znakomitymi własnościami uszczelniającymi. Uszczelki są usztywnione za 
pomocą rdzenia stalowego (także w przypadku dużych średnic znamionowych) i są odporne na uszkodzenia 
w trakcie montażu. Wulkanizacja zapewnia znakomite połączenie między rdzeniem stalowym i otuliną 
gumową, co zapobiega przemieszczeniu, poluzowaniu i wydmuchaniu.  
Korzyści stosowania uszczelek G-ST:  

 szczelność przy niewielkich momentach dokręcania śrub 
 wyrównywanie nierówności powierzchni 
 kołnierz i śruby mogą być w lżejszym wykonaniu (np. cieńsze kołnierze  i śruby) 
 dużo lepsze uszczelnienie nierównoległych kołnierzy w porównaniu do uszczelek płaskich. 

 
 

Typ Materiał Zastosowanie 

 

GST-01-materiał otuliny  Rdzeń stalowy: St 37 
Średnice: DN15-2000 
Grubość uszczelki: 4mm-8mm 

 
Zastosowanie: 
kołnierze stalowe, kołnierze żeliwne 
 
Wymiary: 
PN-EN1514 
 

 

 

GST-02-materiał otuliny 
 Rdzeń stalowy: St 37 

Średnice: DN15-2000 
Grubość uszczelki: 4mm-8mm 

 
Zastosowanie: 
kołnierze stalowo - tworzywowe, 
kołnierze żeliwno - tworzywowe 
 
Wymiary: 
PN-EN1514 
 

 

 

GST-03-materiał otuliny 
Rdzeń stalowy: St 37 
Średnice: DN10-3000 
Grubość uszczelki: 5 mm - 12 mm 

 
Zastosowanie: 
częściowo pokryte kołnierze i 
ekstremalne obciążenia 
 
Wymiary: 
PN-EN1514 
 

 

 
Ciśnienie robocze:  
 6 – 40 bar w zależności od średnicy uszczelki  
Materiał otuliny: 

 NR – kauczuk naturalny temperatura pracy: -30  + 60 OC,  twardość: 60 ±5 Shore A   
 NBR-DUO – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy 

     temperatura pracy: -25  + 70 OC,  twardość: 80 ±5 Shore A   
 HNBR – uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy 

     temperatura pracy: -25  + 150 OC,  twardość: 75 ±5 Shore A   
 CR – kauczuk chloroprenowy temperatura pracy: -30  + 95 OC,  twardość: 63 ±5 Shore A   
 CSM – Polietylen chlorosufonowy 

     temperatura pracy: -20  + 120 OC,  twardość: 70 ±5 Shore A   
 EPDM – kauczuk etylenowo-propylenowy 
     temperatura pracy: -30  + 120 OC,  twardość: 70 ±5 Shore A   
 FPM – kauczuk fluorowy temperatura pracy: -20  + 200 OC,  twardość: 80 ±5 Shore A   
 IIR – kauczuk butylowy   temperatura pracy: -25  + 120 OC,  twardość: 55 ±5 Shore A   

 
Materiał rdzenia: 
     Standard – stal ST 37.0 
     Opcja – stal kwasoodporna 
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