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Tubman 850 
Extrem anpassbarhet. Hög feltolerans.  
Mycket god tätningsprestanda.

Mycket god tätningsprestanda är ett 
centralt krav på packningsmaterial som 
ska säkerställa överlägset läckageskydd. 
Hittills har konventionella fiberpacknin-
gar inte kunnat konkurrera med elast-
omerpackningar när det gäller täthet.

 Materialet i Tumban 850 öppnar en 
ny dimension av täthet: Tubman 850 
kan användas för att skapa tillförlitliga 
packningssystem även med minimalt 
yttryck. Det beror på materialets unika 
råvarusammansättning och avancerade 
processteknik som resulterar i betydligt 
högre anpassbarhet än konventionella 
fiberpackningar. Tubman 850 represente-
rar ett jättesteg i täthet.

Kvalitetssäkring tack vare ett processtyrsystem som övervakar 
hela produktionsprocessen. novapress®-produkter är toppmo-
derna packningsenheter som tillverkas i en kalandreringspro-
cess. Materialblandningarna består uteslutande av högkva-
litativa råvaror från välrenommerade leverantörer. Varje sats 
måste uppfylla stränga specifikationer och genomgår en 
noggrann mottagningskontroll för att säkerställa att endast 

perfekta råmaterial kommer in i produktionen. Ett process-
tyrsystem används för att övervaka och styra beredningen av 
materialet, blandningsprocessen och slutligen själva kaland-
reringsprocessen. Detta garanterar hög och likformig kvalitet. 
Varje ark packningsmaterial har ett unikt satsnummer och är 
dessutom utrustat med nya Gasket Code Technology – för full 
spårbarhet genom produktionen.

novapress® 850: 
The perfect solution for transmissions
Thanks to its excellent adaptability, novapress® 850 eas-

ily meets the demands in transmissions and perfectly 

compensates for the 

low surface pressure 

in these applications.

The tightness of an elastomer gasket with 
            the robustness of a fiber gasket

novapress® 850 closes the gap between fiber and elasto-

mer gaskets while combining the positive properties of 

both materials:

• Excellent adaptability 

   – almost like an elastomer gasket

• Mechanical stability 

   – like conventional fiber gaskets 

Its innovative combination of key properties makes nova-

press® 850 ideal for applications where rubber gaskets and 

conventional fiber gaskets fall short. It is the right choice 

for numerous applications thanks to its outstanding 

adaptability during installation, excellent tightness during 

operation and high mechanical stability even under tem-

perature stress.

novapress® 850 satisfies requirements that were pre-

viously considered unsolvable. Wide bolt spacing

in easily deformed components with low bolt forces cre-

ates only partial, minimal surface pressure. Conventional 

fiber gaskets are not able to achieve the desired tight-

ness in such cases. Rubber gaskets, on the other hand, 

cannot handle the mechanical conditions – especially 

under temperature stress. novapress® 850 brings togeth-

er the positive properties of both products in a complete-

ly new material composition. novapress® 850 is soft and 

adaptable at the beginning of the fitting process, yet 

still provides the mechanical robustness of a conven-

tional fiber gasket throughout the entire application. 

At the same time, novapress® 850 offers nearly the same 

tightness level of standard elastomer products.

A quantum leap in tightness 

Maximum sealing performance is one of the key require-

ments for gasket materials to ensure superior leakage 

properties. Until now, conventional fiber gaskets could not 

compete with elastomer gaskets in terms of tightness. 

novapress® 850 opens up a new dimension of tightness: 

novapress® 850 can be used to create reliable gasket sys-

tems even with minimal surface pressure thanks to its 

unique raw material concept and sophisticated process 

technology that results in significantly higher adaptability 

compared to all conventional fiber gaskets.

novapress® 850 represents a quantum leap in tightness.

Resistant to oils, fuels and refrigerants
novapress® 850 is superior to conventional elastomer 

gaskets in terms of chemical resistance, making it ideal for 

use in oils, fuels and refrigerants.

Use in drinking water according to the elas-
tomer guideline
novapress® 850 easily satisfies the criteria of 

the new elastomer guideline for use in drink-

ing water for both cold and hot water applications. 

novapress® 850 also passes W270 tests with flying colors. 

This means that novapress® 850 is perfect for use in drink-

ing water applications and can even replace the commonly 

used rubber-steel gaskets with ease. A special advantage 

for utility companies: novapress® 850 can be used for gas 

and drinking water!

DVGW and VP 401 – ideal for gas
utilities
novapress® 850 meets the requirements of regulations 

for use in gas plants – in both industrial and domestic 

applications (service lines).

Perfect for a variety of applications

Quality assurance thanks to a process control

system throughout the entire production process.

novapress® products are state-of-the-art gasket sheets 

manufactured using the calendering process. The blends 

consist exclusively of high-quality raw materials obtained 

from renowned suppliers. Every batch is subject to precise 

specifications and undergoes a rigorous inspection upon 

receipt to ensure that only perfect raw materials are used 

for production.

A process control system is used to monitor and control 

the preparation of the formulations, the blending op-

eration and finally the calendering process itself. This 

guarantees consistently high quality at all times. Every 

sheet has a unique batch number and is additionally 

equipped with our new Gasket Code Technology – for full 

traceability.

Comparison of leakage properties novapress® 850
Ring dimension 92 x 49 x 1 mm, 10 bar helium

Food industry application

Compliance with food industry regulations 
according to EC 1935/2004 and FDA
novapress® 850 complies with current regulations for use 

in contact with food such as EC 1935/2004 and FDA. This 

makes novapress® 850 suitable for many food industry 

applications.

Gas transfer station

Now you can get all the information you 
need even from removed gaskets to clear-
ly identify the product and its production 
batch – no matter what level of temperature 
and media exposure it has been subject to. This makes 
novpress® 850 suitable for “Industry 4.0” applications, which 
require transparency of all plant components, and paves the way 
for the future of “articulate” gasket connections.

Installation situation

Gasket Code Technology for full traceability of every gasket
Until now, it was not possible to identify the 
material with 100% assurance after the first punching or cutting 
operation; in some cases it was no longer possible to 
identify it at all. Frenzelit has developed its own Gasket Code 
Technology, which gives novapress® 850 a unique and perma-
nent “fingerprint” that not only identifies the material but also 
provides information about the production batch. . 

Gas meter gasket

Drawing

Use in 
drinking water supply
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We are here for you to answer your 
application engineering questions:

gaskets@frenzelit.com

Läckage under påverkan av tryck
Dimension 92 x 49 x 1 mm, 10 bar helium

Tryck mot ytan (N/mm2)

classic fiber gasket 
Tubman 850
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Materialfakta

*Modalvärde (normalvärde)

**Dricksvatten enligt elastomer-riktlinjerna ("KTW")

nnoovvaapprreessss®® nnoovvaapprreessss®® nnoovvaapprreessss®® novapress®
885500 BBAASSIICC UUNNIIVVEERRSSAALL MULTI II

AAllllmmäänn  iinnffoorrmmaattiioonn  

Godkännanden och tester DVGW P P P P

SVGW - P P -
 VP401 P P - -

        FDA  P - - -
Dricksvatten** P P P -

P P P -
P P P -
P P P -
P P P P

P - P -
P P P P

- - P P

- P - -

  W270 

  WRAS 

EG 1935/2004 

TA Luft 

Utblåsning, säkerhetstest enligt  VDI 2200 

Germanischer Lloyd (GL) 

BS 7531 Grad X 

BS 7531 Grad Y 

      BAM - - P P

Antistick-beläggning valfritt som standard PTFE som standard  som standard

Identifieringsfärg ljusbrun grön/grå ljusgrön blå

TTeessttssttaannddaarrdd EEnnhheett** VVäärrddee** Värde* VVäärrddee** Värde*FFyyssiisskkaa  eeggeennsskkaappeerr
Provets tjocklek 1.0 mm 2.0 mm  2.0 mm 2.0 mm

Densitet DIN 28 090-2  [g/cm3]  1.25  1.70  1.80  1.60

Kvarstående spänning  DIN 52 913
175 °C   [N/mm2]  32  28  39  32

300 °C  [N/mm2]  18  25  22
ASTM F 36 J  [%]  39  6  6  7Komprimerbarhet 

Återställning ASTM F 36 J  [%]  60  55  60  60
DIN 28 090-2  [%]  18 8  6  6
DIN 28 090-2  [%]  8 3  3  3
DIN 28 090-2  [%]  28 22  6  10

  Komprimerbarhet, kall  ε
KSW 

Återställning, kall  ε
KRW 

Krypning, varm ε
WSW/200 

Återställning, varm ε
WRW/200 DIN 28 090-2  [%]  1 2  2  2

Specifik läckagemängd DIN 3535-6  [mg/(s·m)]   0.001  0.05  0.03  0.08
Draghållfasthet tvärgående            DIN 52 910            [N/mm2]  5  6  10       12
Vätskeresistans  ASTM F 146

5 h / 150 °C
[%]  8  7  6  6 
[%]  2  2  2  2

5 h / 23 °C
[%]  12  9  7  8

ASTM IRM 903 

Viktförändring 

Tjockleksförändring 

ASTM Fuel B  

Viktförändring 

Tjockleksförändring [%]  9  5  6  4

Lakningsbart kloridinnehåll  PV 01605 [ppm] ≤ 150 ≤ 150 ≤ 100 ≤ 150

1,000 x 1,500 / 1,500 x 1,500 / 3,000 x 1,500

PPrroodduukkttddaattaa    (tolerans enl. DIN 28 091-1) 

Mått [mm] 

Tjocklek [mm] 0.3 / 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0
0.3 / 0.5 / 0.75 / 1.0 /         

1.5 / 2.0 / 3.0

*Modalverdi (typisk verdi)

**Drikkevann i henhold til Elastomer-retningslinjen («KTW»)

nnoovvaapprreessss®® nnoovvaapprreessss®® nnoovvaapprreessss®® novapress®
885500 

BBAASSIICC

UUNNIIVVEERRSSAALL MULTI II
GGeenneerreellll  iinnffoorrmmaassjjoonn

Godkjenninger og tester DVGW P P P P

SVGW - P P -
 VP401 P P - -

        FDA  P - - -
Drikkevann** P P P -

P P P -
P P P -
P P P -
P P P P

P - P -
P P P P

- - P P

- P - -

  W270 

  WRAS 

EG 1935/2004 

TA Luft 

Utblåsningssikkerhet i henhold til tyske I 2200 

Germanischer Lloyd (GL) 

BS 7531 Grad X 

BS 7531 Grad Y 

      BAM - - P P

Antistick-belegg valfritt som standard PTFE som standard  som standard
Identifikasjonsfarge ljusbrun grønn/grå  ljusgrön blå

TTeessttssttaannddaarrdd EEnnhheett** VVäärrddee** Verdi* VVäärrddee** Värde*FFyyssiisskkee  eeggeennsskkaappeerr
Prøvetykkelse 1.0 mm 2.0 mm  2.0 mm 2.0 mm

Densitet DIN 28 090-2  [g/cm3]  1.25  1.70  1.80  1.60

Egenspenning DIN 52 913
175 °C   [N/mm2]  32  28  39  32

300 °C  [N/mm2]  18  25  22
ASTM F 36 J  [%]  39  6  6  7Komprimerbarhet 

Gjenoppretting ASTM F 36 J  [%]  60  55  60  60
DIN 28 090-2  [%]  18 8  6  6
DIN 28 090-2  [%]  8 3  3  3
DIN 28 090-2  [%]  28 22  6  10

  Kuldekomprimerbarhet   ε
KSW 

Kuldegjenoppretting   ε
KRW 

Varmekryp ε
WSW/200 

Varmegjenoppretting ε
WRW/200 DIN 28 090-2  [%]  1 2  2  2

Spesifikk lekkasjerate DIN 3535-6  [mg/(s·m)]   0.001  0.05  0.03  0.08
Draghållfasthet tvärgående            DIN 52 910            [N/mm2]  5  6  10       12
Væskebestandighet ASTM F 146

5 h / 150 °C
[%]  8  7  6  6 
[%]  2  2  2  2

5 h / 23 °C
[%]  12  9  7  8

ASTM IRM 903 
Vektendring  

Tykkelsesendring 
ASTM Fuel B  
Vektendring 

Tykkelsesendring [%]  9  5  6  4

Utvaskbart kloridinnhold PV 01605 [ppm] ≤ 150 ≤ 150 ≤ 100 ≤ 150

1,000 x 1,500 / 1,500 x 1,500 / 3,000 x 1,500

PPrroodduukkttddaattaa    (toleranser iht. til DIN 28 091-1) 

Dimensjoner  [mm] 

Tykkelser  [mm] 0.3 / 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0
0.3 / 0.5 / 0.75 / 1.0 /         

1.5 / 2.0 / 3.0

*Modalverdi (typisk verdi)

**Drikkevann i henhold til Elastomer-retningslinjen («KTW»)

nnoovvaapprreessss®® nnoovvaapprreessss®® nnoovvaapprreessss®® novapress®
885500 

BBAASSIICC

UUNNIIVVEERRSSAALL MULTI II
GGeenneerreellll  iinnffoorrmmaassjjoonn

Godkjenninger og tester DVGW P P P P

SVGW - P P -
 VP401 P P - -

        FDA  P - - -
Drikkevann** P P P -

P P P -
P P P -
P P P -
P P P P

P - P -
P P P P

- - P P

- P - -

  W270 

  WRAS 

EG 1935/2004 

TA Luft 

Utblåsningssikkerhet i henhold til tyske I 2200 

Germanischer Lloyd (GL) 

BS 7531 Grad X 

BS 7531 Grad Y 

      BAM - - P P

Antistick-belegg valfritt som standard PTFE som standard  som standard
Identifikasjonsfarge ljusbrun grønn/grå  ljusgrön blå

TTeessttssttaannddaarrdd EEnnhheett** VVäärrddee** Verdi* VVäärrddee** Värde*FFyyssiisskkee  eeggeennsskkaappeerr
Prøvetykkelse 1.0 mm 2.0 mm  2.0 mm 2.0 mm

Densitet DIN 28 090-2  [g/cm3]  1.25  1.70  1.80  1.60

Egenspenning DIN 52 913
175 °C   [N/mm2]  32  28  39  32

300 °C  [N/mm2]  18  25  22
ASTM F 36 J  [%]  39  6  6  7Komprimerbarhet 

Gjenoppretting ASTM F 36 J  [%]  60  55  60  60
DIN 28 090-2  [%]  18 8  6  6
DIN 28 090-2  [%]  8 3  3  3
DIN 28 090-2  [%]  28 22  6  10

  Kuldekomprimerbarhet   ε
KSW 

Kuldegjenoppretting   ε
KRW 

Varmekryp ε
WSW/200 

Varmegjenoppretting ε
WRW/200 DIN 28 090-2  [%]  1 2  2  2

Spesifikk lekkasjerate DIN 3535-6  [mg/(s·m)]   0.001  0.05  0.03  0.08
Draghållfasthet tvärgående            DIN 52 910            [N/mm2]  5  6  10       12
Væskebestandighet ASTM F 146

5 h / 150 °C
[%]  8  7  6  6 
[%]  2  2  2  2

5 h / 23 °C
[%]  12  9  7  8

ASTM IRM 903 
Vektendring  

Tykkelsesendring 
ASTM Fuel B  
Vektendring 

Tykkelsesendring [%]  9  5  6  4

Utvaskbart kloridinnhold PV 01605 [ppm] ≤ 150 ≤ 150 ≤ 100 ≤ 150

1,000 x 1,500 / 1,500 x 1,500 / 3,000 x 1,500

PPrroodduukkttddaattaa    (toleranser iht. til DIN 28 091-1) 

Dimensjoner  [mm] 

Tykkelser  [mm] 0.3 / 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0
0.3 / 0.5 / 0.75 / 1.0 /         

1.5 / 2.0 / 3.0
Tubman

Tillämpningsområden 
Tätheten hos en elastomerpackning med 
robustheten hos en fiberpackning. Tubman 
850 överbryggar klyftan mellan fiber- och 
elastomerpackningar, samtidigt som lösnin-
gen kombinerar de positiva egenskaperna 
hos båda materialen: 

• Utmärkt anpassbarhet – nästan som en  
 elastomerpackning 

• Mekanisk stabilitet – som konventionella  
 fiberpackningar. 

Identifierande färg: beige/brun

Tubman 850 står emot oljor, bränslen och 
köldmedier och är därmed överlägset 
konventionella elastomerpackningar när 
det gäller kemisk beständighet. Detta gör 
materialet perfekt för användning i oljor, 
bränslen och köldmedier.

Tubman 850 uppfyller livsmedelsindus-
trins bestämmelser enligt förordning 
1935/2004/EG och FDA, och motsvarar 
gällande bestämmelser för användning 
i kontakt med livsmedel, som förordning 
1935/2004/EG och FDA. Detta gör Tubman 
850till ett utmärkt material för många 
tillämpningar inom livsmedelsindustrin.

DVGW och VP 401 – idealisk för gaslever-
antörer. Tubman 850 uppfyller kraven i 
föreskrifterna för gasanläggningar – såväl 
industriella som hushållsinriktade tilläm-
pningar (abonnentlinjer).

Användning i dricksvatten enligt elast-
omerdirektivet. Tubman 850 uppfyller utan 
problem kriterierna i det nya direktivet om 
användning av elastomerer i kontakt med 
varmt och kallt dricksvatten. Tubman 850 
klarar också W270-tester med högsta betyg. 
Detta innebär att Tubman 850 är perfekt för 
användning i dricksvattentillämpningar och 
kan utan problem ersätta de vanliga gum-
mi- och stålpackningarna. En särskild fördel 
för allmännyttiga företag: Tubman 850 kan 
användas för både gas och dricksvatten!

Bra för människor och miljö  
Tubman är miljöcertifierade enligt  
ISO 14001:2015 och kvalitetscertifierade 
enligt ISO 9001:2015. Detta innebär full-
ständig transparens inom alla områden och 
en hög grad av säkerhet för våra kunder.

Har du frågor om just din tillämpning?  
Vänligen kontakta Tubman AB;  
info@tubman.se; +46 8 404 11 40
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Förklaringar till temperaturtestet: 
Syftet med temperaturtestet är att fastställa hur packningen 
deformeras under specifika förhållanden. Det är specialtest 
som Frenzelit utvecklat för att påvisa viktiga egenskaper hos 
packningar. Packningens kompressionsgrad vid rumstempe-
ratur fastställs under första delen av testet. Denna kurva visar 
hur mycket packningen kan anpassas under monteringen. 
Under den andra delen av testet höjs temperaturen i en 
specificerad takt, medan det tryck som uppnåddes under 
första delen kvarstår. Dvs. att systemet inte får "koppla av" på 
grund av kompressionen. Detta är mycket viktigt – trycket 
mot packningen skulle vara lägre i en verklig situation – men 
på detta sätt avslöjas packningens egenskaper.

Förklaringar till rekommendationer om användning 
Rekommendationerna gällande temperatur och tryck i dia-
grammen avser 2,0 mm tjocka packningar med ansiktsfläns 
med upphöjning. Högre tryck är möjligt om tunnare packnin-
gar används! Den uppgifter som anges här ska därför ses som 
ungefärliga och försiktiga, snarare än som fasta gränsvärden.

*Exempel på de vanligaste andra medierna. Exakta uppgifter 
om specifika fall kan erhållas via Tubman AB;   
info@tubman.se; +46 8 404 11 40

Garanti och ansvarsfriskrivning 
Eftersom monteringssätt, driftförhållanden, användningsom-
råde och bearbetningsmetod kan skilja sig åt ska den infor-
mation som ges i denna broschyr betraktas som vägledande 
och kan inte åberopas i samband med garantiärenden.

Tubman 850 – rätt val i många  
sammanhang
Materialets innovativa kombination av viktiga egenska-
per gör Tubman 850 idealisk för tillämpningar där varken 
gummipackningar eller konventionella fiberpackningar når 
ända fram. Tubman 850 är rätt val för många tillämpningar 
tack vare materialets goda anpassbarhet under installation, 
enastående täthet under drift och höga mekaniska stabilitet 
även vid kraftiga temperaturväxlingar. 

Tubman 850 uppfyller krav som tidigare ansågs olösliga.  
Stora skruvavstånd i lätt deformerbara komponenter med 
låga skruvkrafter ger ett partiellt och lågt yttryck. Konven-
tionella fiberpackningar kan inte leverera önskad täthet i 

sådana fall. Gummipackningar, å andra sidan, står inte emot de 
mekaniska förhållandena – särskilt inte under svåra tempera-
turpåfrestningar. 

Tubman 850 sammanför de positiva egenskaperna hos båda 
lösningarna i en helt ny materialsammansättning. Tubman 
850 är mjuk och anpassbar i början av monteringsprocessen, 
men ger ändå den mekaniska robustheten hos en konven-
tionell fiberpackning under hela tillämpningen. Samtidigt 
erbjuder Tubman 850 nästan samma täthetsnivå som stan-
dardmässiga elastomerprodukter.

Surface Pressure (SP)                                     Temperature (°C)
(N/mm2)

Temp-Test 
vid 20 MPa – provets tjocklek 1,0 mm

Vatten/vattenånga

Andra medier*

Rekommendationer och användning 
Beroende på tryck och temperatur
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Tubman 850 – rätt val i många  
sammanhang Tubman 850 formar sig i högre grad efter ojämnheter än tidigare typer av packningar, 

även vid ett mycket svagt tryck.

Det är därför ett bra val för strukturer med låg styvhet eller 
när packningen utsätts för tryck från skruvar. novapress® 850 
löser problem i drev, växlar, höljen etc. och kan även användas 
inom livsmedelsindustrin.

Tubman 850 Flenspakning

RSK-nummer Tubman art nr DN Benämning Tryck Mått

156703001 DN32 Tubman 850 PN10-40  43x82x2 mm

156705001 DN40 Tubman 850 PN10-40  49x92x2 mm

156706001 DN 50 Tubman 850 PN10-40  61x107x2 mm

156707001 DN65 Tubman 850 PN10-40  77x127x2 mm

156708001 DN80 Tubman 850 PN10-40  89x142x2 mm

156709001 DN100 Tubman 850 PN10-16  115x162x2 mm

156710001 DN125 Tubman 850 PN10-16  141x192x2 mm

156711001 DN150 Tubman 850 PN10-16  169x218x2 mm

156713001 DN200 Tubman 850 PN10-16  220x273x2 mm

156714001 DN250 Tubman 850 PN10  273x328x2 mm

156715001 DN300 Tubman 850 PN10  324x378x2 mm

156721001 DN350 Tubman 850 PN10  356x438x2 mm

156722001 DN400 Tubman 850 PN10 407x489x2 mm

156723001 DN450 Tubman 850 PN10 458x539x2 mm

156724001 DN500 Tubman 850 PN10 508x594x2 mm

156725001 DN600 Tubman 850 PN10 620x695x2 mm
 

Tubman erbjuder också 850 flänspackningar  i flera andra tryckklasser och standarder.
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Komplett sortiment av 
flänspackningar
Tubman flänspackningar håller högsta kvalitet och är ett komplett, brett sortiment av 
flänspackningar både för industri, installations- och VA-området. Tubmans packningar 
tillverkas i Tyskland.

Tubman hjälper gärna till att 
ta fram anpassat butiksmate-
rial som förenklar för installa-
tören att välja rätt packning.

Butiksmaterial

Tubman flänspackningar

Tubman EPDM 
med stålinlägg

Tubman NBR 
med stålinlägg

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 och anti-
stickbehandlad 
yta för standard-
tillämp-ningar. 
Dricksvatten- 
godkänd.

Aramidfiber med 
NBR. Tätheten hos
en elastomerpak-
ning med robust-
he ten hos en 
fiberpak ning. Dricks-
vattengodkänd.

Stålarmerad 
gummipackning i 
EPDM, dricks- 
vattengodkänd. 
Integrerad o-ring
för tätning vid  
låga skruvkrafter.

Stålarmerad 
gummipackning i 
NBR för avlopps- 
eller gasledningar. 
Integrerad o-ring 
för tätning vid  
låga skruvkrafter.

Grafit förstärkt 
med aramidfiber 
och inblandad NBR. 
Hög prestanda 
för en mängd 
ändamål, antistick-
behandlad. Dricks-
vattengodkänd.

 Aramidfiber, NBR 
och grafit. Unik 
ytprofil tack vare 
den unika kombina-
tionen med grafit. 

Grafit med 
expanderad 
metallinsats och 
med antistick.



för bestående resultat

7

VVS-packningar
Rätt val av packning är avgörande för att få en problemfri installation!  
Tubman kan erbjuda ett komplett sortiment av packningar”

Lätt sätt att ha dina packningar i fickan. 
Tubmans MINIPOCKET kan fås med olika 
sortiment av vvs-packningar.

Tubman har displayer för att 
exponera VVS-packningar i butik, 
displayen underlättar för kunden 
att välja rätt packning.

Packningarna kan fås  
i praktiska 10- samt  
5-förpackningar



Tiden står aldrig stilla – inte vi heller. Genom kvalitet, hållbarhet och service ger vi dig 
bästa totalekonomi, inte bara nu, utan hela vägen in i framtiden.

Tubman tillhandahåller rörsystem samt nisch- och specialprodukter inom VA,VVS, BYGG OCH INDUSTRI.  
I vårt erbjudande ingår även teknisk support vid behov.

I vårt sortiment finns produkter som är överlägsna på att klara speciella förutsättningar, oavsett om det gäller 
markförhållanden, tryckbelastning eller arbetsförhållanden vid rörläggning och installation. Samtliga produkter är 
väl beprövade och utvecklade med höga krav på prestation och livslängd samt liten miljöpåverkan. 

Genom vårt sortiment och vår service gör vi det lättare att behålla och utveckla befintliga VA-, VVS-, bygg- och 
industrinvesteringar på ett klokt sätt. Vi ger dig också väsentligt minskade kostnader direkt vid nyanläggning.

Tubman är kvalitets- och miljöcertifierade. Sedan 2006 är vi miljöcertifierade enligt  
ISO 14001:2015, och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015.

VA
• Saint-Gobain PAM segjärnsrörsystem, 
 inkl. ventiler och kopplingar 
• Prompt snabbhärdande cement
• Tubman flänspackningar

VVS 
• Fluidmaster flottörventiler (wc-reservdel)
• Tubman VVS packningar
• Tubman lödprogram
• Tubman pressrör
• Tubman VVS tillbehör 

BYGG 
• Prompt snabbhärdande cement
• Click-Fit Inspektionsluckor

INDUSTRI 
• Tubman flänspackningar

   TUBMANS SORTIMENT:

Tubman AB
Idrottsvägen 8, 134 50 Gustavsberg
Telefon: 08-404 11 40 • Fax: 08-38 49 60  
info@tubman.se • www.tubman.se 
ISO 9001 och ISO 14001 (Nordisk Certifiering)

N
ov

ap
re

ss
_ 

20
21

03


