
Tubman flangepakninger

Premium (Novatec®)
Den nye generation af fiberforstærkede 
grafitpakninger. Nonstick behandlet overflade
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Tubman Premium 
– bredt anvendelig

Tubman Premium XP er den ny og effektivere “Extended 
Performance”-generation (XP) af grafitpakninger forstærkede 
med aramidfibre udviklede af Frenzelit. Der opnås en betrag-
telig nedsat lækage og samtidig fremragende restspænding 
og kemikaliebestandighed takket være den omhyggeligt 
designede grafitstruktur og den geniale procesteknologi. 
Med Tubman Premium XP er det muligt at konfigurere pak-

ningssystems in overensstemmelse med DIN EN 1591-1 med 
pakningskategorien L0.01 som beskrevet i VDI 2290. I denne 
sammenhæng gør den unikke kombination af aramidfibre 
og grafit det muligt at standardisere pakninger i langt større 
omfang end de nuværende muligheder med elastomérbundne 
fiberpakninger til en bred vifte af forskellige anvendelser op 
til maksimalt 300 °C.

Morfologien gør forskellen   
Grafit er ikke et ensartet materiale. Dets pakningsegens-
kaber påvirkes i høj grad af ikke blot renhedsgraden og 
partikelstørrelsen men også af grafittens struktur. Takket 
være omhyggeligt morfologisk design når “eXtended Per-
formance”-generationen af Tubman Premium XP et nyt 
niveau af pakningskvalitet og gør det muligt at frembringe 
forseglinger, der opfylder de strenge krav, der fremgår af de 
tyske luftforureningsbestemmelser “TA Luft” og VDI 2290. 
Billederne viser to specielle grafitstrukturer, der fungerer 
som grundmateriale for Tubman Premium XP.

* (German Clean Air Act)

Mediebestandigt ved høje temperaturer 
Materialekombinationen af grafit og Kevlar® garanterer 
effektivitet, der overopfylder alle standardmæssige fleksible 
fibermaterialer (FA). Det høje grafitindhold kombineret med 
det lave limindhold fører til en mærkbart højere grad af 
kemikaliebestandighed. Samtidig øges anvendelsestempe-
raturintervallet til 300 °C. Restspændingerne er bedre end 
noget, der er opnået med sædvanlige FA-pakninger. Som en 
ekstra fordel bevarer Nonstick-belægningen sin effektivitet 
i lang tid.

Kevlar® er et registreret varemærke tilhørende DuPont.
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Materialdata
 

Generelle materialedata 

Komponenter Grafit, aramidfiber, NBR

Godkendelser DVGW, KTW,WRAS,W 270, VP 401,

Germanisches Lloyd, BAM (max. 110°C/130 bar), 

TA Luft, SVGW,EU Nr 1935/2004

Identifikationsfarve  Kongeblå 

Nonstick- belægning   A 310 på begge sider 

Dimensions- og tykkelsestolerancer Iht.  DIN 28 091-1

Fysiske egenskaber 
Pakningstykkelse   2,0 mm

Standard Enhed Værdi**

Identifikation DIN 28 091-2 FA - A 1 - O

Massefylde DIN 28 090-2 [g/cm3] 1.74

Trækstyrke på  DIN 52 910

         langs [N/mm2] 20

         tværs [N/mm2] 18

Restspænding   σdE/16 DIN 52 913

         175 °C [N/mm2] 37

         300 °C [N/mm2] 30

Kompressibilitet ASTM F 36 J [%] 6

Genopretning ASTM F 36 J [%] 60

Kold kompressibilitet   eKSW DIN 28 090-2 [%] 6

Kold genopretning  eKRW DIN 28 090-2 [%] 3

Koldkrybning   eWSW/200 DIN 28 090-2 [%] 8

Varm genopretning    eWRW/200 DIN 28 090-2 [%] 2

Genopretning   R DIN 28 090-2 [mm] 0.04

Specifik lækagerate DIN 3535-6 [mg/(s·m)]  0.05

Specifik lækagerate   l2.0 DIN 28 090-2 [mg/(s·m)]  0.05

Væskebestandighed ASTM F 146

         ASTM IRM 903 5h/150 °C

                     Vægtændring [%] 8

                     Tykkelsesforøgelse  [%] 5

         ASTM Fuel B 5h/23 °C

                     Vægtændring [%] 8

                     Tykkelsesforøgelse  [%] 5

Chloridindhold  PV 01605 [ppm]  50

*  Typisk værdi 

Produktdata (tolerances acc. to DIN 28 091-1)

Dimensioner  [mm]  1500 x 1500 2000 x 1500

Tykkelser  [mm] 0.5/0.8 1.0/1.5/2.0/3.0

Yderligere dimensioner og tykkelser fremstilles på forespørgsel 
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Installationsvejledning 
• Rengør de overflader, der skal forsegles, og fjern spor af gamle pakninger uden at beskadige flangens overflade. 
• Kontrollér, at flangens overflader er parallelle og glatte; foretag nødvendige justeringer. 
• Før installation skal pakninger, der har været opbevaret under tørre forhold, efterses for revner, overfladeskader,  
 dimensionsnøjagtighed og – i tilfælde af pakninger med skruehuller – overensstemmelse mellem skruemøn- 
 steret og flangen. 
• Der må ikke benyttes pakningslim! Pakningerne skal installeres tørre og fedtfri! 
• Kontrollér skruernes tilstand, før de installeres, og udskift dem eventuelt. 
• Begynd med at Installere pakningerne ensartet og forsigtigt med hånden. (Bemærk: Den første skrue må ikke  
 tilspændes for fast!). 
• Tilspænd skruerne med et egnet værktøj. Påfør det foreskrevne kraftmoment diagonalt i flere trin.

Anbefalede anvendelser 
afhængigt af tryk og temperatur

Vand/damp

Andre medier*
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De angivne tryk- og temperaturgrænser påvirkes i høj grad ikke 
blot af materialeegenskaberne men også af installationsforhol-
dene (især overfladetrykket). De anførte informationer må derfor 
anses for et skøn, der ligger på den sikre side, og ikke for en fast 
anvendelsesgrænse.

Graferne viser anbefalede tryk og temperaturer for 2,0 mm tykke 
pakninger benyttede med glatte flanger. Højere grænser er muli-
ge ved brug af tyndere pakninger!

*Eksempel på det mest almindelige andet medie. Præcise data for 
individuelle tilfælde fremgår af programmet Frenzelit novaDISC 
eller fås ved henvendelse til vores anvendelsestekniske specialister.

Har du spørgsmål vedrørende netop din anvendelse, så kontakt 
venligst info@tubman.se; +46 8 404 11 40.

Udelukkelse af garanti 
Henset til de forskelligartede installations- og driftsbetingelser 
samt anvendelser og procestekniske valgmuligheder kan de 
oplysninger, der fremgår af dette prospekt kun yde omtrentlig 
vejledning og altså ikke danne grundlag for garantikrav.
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Fordelene i en nøddeskal: 
• Mærkbart nedsat lækage takket være optimeret  
 grafitmorfologi 
• Opfylder den tyske luftforureningslovgivning (“TA  
 Luft”) og designspecifikationerne i pakningssystemet  
 VDI 2290 
• Fremragende restspænding 
• Temperaturinterval udstrakt til 300 °C 
• Høj mediebestandighed 
• Nonstick-belægning, der bevarer sin effektivitet  
 i lang tid 
• Enkel forarbejdning/håndtering

Deformationshærdet – Temp-Test (tykkelse 2,0 mm)

Tykkelsen af Tubman Premium XP aftager i meget ringe 
grad under temperaturens indflydelse. Ved 300 °C er  
tykkelsen kun 5 % lavere end ved stuetemperatur.
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Lækagerate under indflydelse af temperaturen

Karakteristiske data – kvantificérbar
anvendelsestekniske fordele

Tubman Premium XP er designet for minimal 
lækage. Mikroporøsiteten af det nyskabende 
pakningsmateriale aftager under påvirkning af 
temperatur og overfladetryk.

Overfladetryk  (N/mm2)
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- Prøvedimensioner:
 92 x 49 x 2 mm
- Indre tryk: 25 bar
- Testmedie: He

RT

200°C

Lækageegenskaber (tykkelse 2,0 mm)

Den ny generation af Tubman Premium XP udviser  
mærkbart mindre lækage ved sædvanlige overfladetryk.

Overfladetryk  (N/mm2)
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- Prøvedimensioner:
 92 x 49 x 2 mm
- Indre tryk: 25 bar
- Testmedie: He

Tubman Premium Flangepakninger

Tubman art nr DN Benämning Tryck Mått

156082001 DN15 Tubman Premium PN 10-40  22x51x2 mm

156083001 DN20 Tubman Premium PN 10-40  27x61x2 mm

156084001 DN25 Tubman Premium PN 10-40  34x71x2 mm

156085001 DN32 Tubman Premium PN 10-40  43x82x2 mm

156086001 DN40 Tubman Premium PN 10-40  49x92x2 mm

156087001 DN50 Tubman Premium PN 10-40  61x107x2 mm

156088001 DN65 Tubman Premium PN 10-40  77x127x2 mm

156089001 DN80 Tubman Premium PN 10-40  89x142x2 mm

155411001 DN100 Tubman Premium PN 10-16  115x162x2 mm

155412001 DN125 Tubman Premium PN 10-16  141x192x2 mm

155413001 DN150 Tubman Premium PN 10-16  169x218x2 mm

155415001 DN200 Tubman Premium PN 10-16  220x273x2 mm

155416001 DN250 Tubman Premium PN 10  273x328x2 mm

155417001 DN300 Tubman Premium PN 10  324x378x2 mm

155418001 DN350 Tubman Premium PN 10  356x438x2 mm
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Komplet sortiment af 
flangepakninger
Tubman flangepakninger er af højeste kvalitet. Vi tilbyder et komplet, bredt sortiment  
af flangepakninger til industri-, installations- og VA-området. Tubmans pakninger
fremstilles i Tyskland.

Tubman hjælper gerne med 
at fremstille tilpasset butiks-
materiale, som gør det lettere 
for installatøren at vælge den 
rette pakning.

Butiksmateriale

Tubman flangepakninger

Tubman EPDM 
med stålindlæg

Tubman NBR med  
stålindlæg

Tubman HDTubman 850 Tubman Premium Tubman Multi II Tubman Grafit

130°C120°C 250°C 250°C120°C90°C 550°C
-100°C-70°C-25°C-25°C -100°C -100°C -200°C

Aramidfiber med 
NBR og non- 
stickbehandlet 
overflade, bruges 
som standardpak-
ning, drikke vand 
godkendt.

Aramidfiber med 
NBR. Tætheden  
af en elastomer 
pakning med 
robustheden af en 
fiberpakning.  
Drikkevann  
godkjent.

Sålforstærket 
gummipakning i 
EPDM. 
Integreret o-ring, 
tætning ved lave 
skruekræfter. Drik-
kevann godkjent.

Sålforstærket gum-
mipakning i NBR 
til spildevands- og 
gassystemer. 
Integreret o-ring, 
tætning ved lave 
skruekræfter.

Aramidfiber  
forstærket grafit-
pakning med NBR.  
Høj ydeevne for en 
variation formål, 
nonstick behandlet. 
Drikkevand  
godkendt.

Aramidfiber, NBR  
og grafitt. Unikke 
anvendelsertak-
ket væree unike 
kombinas jonen  
med grafitt.

Ekspanderet  
grafit > 99 %, 
med syrebestan-
digt ekspanderet 
metalindlæg 
(1,4404 / AISI 
316L). 
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VVS-pakninger
Det rette valg af pakning er afgørende for at få en problemfri installation!
Tubman kan tilbyde et komplet sortiment af pakninger.

Let måde at have dine pakninger i lommen. 
Tubmans mini-pocket kan fås med forskellige 
sortimenter af vvs-pakninger.

Tubman har displays til ekspone-
ring af VVS-pakninger i butik,  
displayene gør det lettere for  
kunden af vælge den rette pakning.

Pakningerne er tilgængelige  
i praktisk 10- og 5-pakker.



VA
• Saint-Gobain PAM skuglegrafitjernsrørsystem, 
 inkl. ventiler og koblinger  
• Prompt hurtigt hærdende cement  
• Tubman flangepakninger 

VVS 
• Fluidmaster flyderventiler  (wc-reservdel)
• Tubman VVS-pakninger 
• Tubman loddeprogram 
• Tubman pressrør 
• Tubman VVS-tilbehør  

BYGGERI  
• Prompt hurtigt hærdende cement 
• Click-Fit Inspektionslemme 

INDUSTRI 
• Tubman flangepakninger 

   TUBMANS SORTIMENT:

Tiden står aldrig stille – det gør vi heller ikke. Gennem kvalitet, holdbarhed og service giver 
vi dig den bedste totaløkonomi, ikke bare nu, men hele vejen ind i fremtiden.

Tubman tilbyder rørsystemer samt niche- og specialprodukter inden for VA, VVS, byggeri og industri. I vores tilbud 
omfatter også teknisk support ved behov.

I vores sortiment findes produkter, som er overlegne til at klare særlige forhold, uanset om det gælder 
markedsforhold, trykbelastning eller arbejdsforholdene ved rørlægning og installation. Samtlige produkter er 
velafprøvede og udviklet med høje krav til ydelse og levetid samt lille miljøpåvirkning 

Gennem vores sortiment og service gør vi det lettere at bevare og udvikle eksisterende VA-, VVS-, byggeri- og 
industriinvesteringer på en klog måde. Vi giver dig også betragteligt mindskede omkostninger direkte ved 
nyanlæg.

Tubman er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001:2015 og kvalitetscertificeret  
i henhold til ISO 9001:2015.
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Tubman AB
Idrottsvägen 8, 134 50 Gustavsberg, Sverige
Telefon: +46 8-404 11 40 • Fax: +46 8-38 49 60  
info@tubman.se • www.tubman.se 
ISO 9001 och ISO 14001 (Nordisk Certifiering)


