
Tubman flenspakninger

PREMIUM (novatec)
Den nye generasjonen fiberforsterkede 
grafittpakninger med antistick-behandlet overflate
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Tubman PREMIUM 
– den effektive allrounderen

Tubman PREMIUM XP er den nye og mer effektive «Extended 
Performance»-generasjonen (XP) aramidfiberforsterkede 
grafittpakninger. Takket være omhyggelig grafittkonstruk-
sjon og smart prosessteknikk oppnås det både en betydelig 
lekkasjereduksjon og utmerkede nivåer av egenspenning 
og kjemikaliebestandighet. Med Tubman PREMIUM XP kan 
pakningssystemer konfigureres i henhold til NS-EN 1591-1 

med pakningsklasse L0.01 som beskrevet i tyske VDI 2290. I 
denne sammenheng er det med den unike kombinasjonen 
av aramidfibre og grafitt mulig å standardisere pakninger 
langt utover de eksisterende alternativene med elastomerba-
serte fiberpakninger, for en lang rekke ulike anvendelser opp 
til maksimalt 300 °C.

Forskjellen ligger i form og struktur  
Grafitt er ikke et ensartet materiale. Tetningsegenskapene 
påvirkes ikke bare av renhetsgrad og partikkelstørrelse, men 
i stor grad også av grafittens struktur. Takket være omhyg-
gelig morfologisk design oppnår «Extended Performan-
ce»-generasjonen av Tubman PREMIUM XP et nytt nivå av 
tetningskvalitet og gjør det mulig å lage forseglinger som 
oppfyller de strenge kravene som spesifiseres av det tyske 
luftforurensningsregelverket «TA Luft» og VDI 2290. Bildene 
viser to spesielle grafittstrukturer som er råmaterialet i 
Tubman PREMIUM XP.

* (German Clean Air Act)

Mediebestandig ved høye temperaturer 
Materialkombinasjonen av grafitt og Kevlar® garanterer en 
effektivitet som overskrider alle vanlige fleksible fiberma-
terialer (FA). Det høye grafittinnholdet i kombinasjon med 
det lave innholdet av bindemiddel fører til vesentlig bedre 
kjemikaliebestandighet. Samtidig økes brukstemperaturom-
rådet med opptil 300 °C. Egenspenningsnivået er bedre enn 
noe som kan oppnås med konvensjonelle FA-pakninger. 
Antistick-belegget som beholder effekten i lang tid, er en 
ytterligere fordel.

Kevlar® er et registrert varemerke for DuPont.
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Materialdata
 

Generelle materialdata

Komponenter Grafitt, aramidfiber, NBR

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

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

TA Luft, SVGW,EU Nr 1935/2004

Identifikasjonsfarge Kongeblå

Antistick-belegg A 310 på begge sider

Dimensjons- og tykkelsestoleranser Iht. DIN 28 091-1

Fysiske egenskaper 
Pakningstykkelse   2,0 mm

Standard Enhet Verdi*

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

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

Strekkfasthet  DIN 52 910

         lengderetning [N/mm2] 20

         tverrgående [N/mm2] 18

Egenspenning   σdE/16 DIN 52 913

         175 °C [N/mm2] 37

         300 °C [N/mm2] 30

Komprimerbarhet ASTM F 36 J [%] 6

Gjenoppretting ASTM F 36 J [%] 60

Kuldekomprimerbarhet   eKSW DIN 28 090-2 [%] 6

Kuldegjenoppretting   eKRW DIN 28 090-2 [%] 3

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

Varmegjenoppretting   eWRW/200 DIN 28 090-2 [%] 2

Gjenoppretting   R DIN 28 090-2 [mm] 0.04

Spesifikk lekkasjerate DIN 3535-6 [mg/(s·m)] ≤ 0.05

Spesifikk lekkasjerate   l2.0 DIN 28 090-2 [mg/(s·m)] ≤ 0.05

Væskebestandighet ASTM F 146

         ASTM IRM 903 5h/150 °C

                     Vektendring [%] 8

                     Tykkelsesøkning [%] 5

         ASTM Fuel B 5h/23 °C

                     Vektendring [%] 8

                     Tykkelsesøkning [%] 5

Kloridinnhold  PV 01605 [ppm] ≤ 50

*  Modalverdi  (typisk verdi))

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

Dimensjoner  [mm]  1500 x 1500 2000 x 1500

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

Flere dimensjoner og tykkelser er tilgjengelig på forespørsel..
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Installasjonsinstrukser 
• Rengjør overflatene som skal tettes, og fjern alle spor av gamle pakninger uten å skade flensflaten. 
• Kontroller flensflatene for parallellitet og ujevnheter. Utfør justeringer om nødvendig. 
• Før du monterer pakningene, må du kontrollere at de har vært lagret tørt, ikke har sprekker eller overflateskader,  
 er dimensjonsnøyaktige og – ved pakninger med bolthull– at det er samsvar mellom boltmønsteret og flensen. 
• Ikke bruk tetningsmidler! Monter tetningene tørre og frie for fett! 
• Kontroller boltenes tilstand før du monterer dem, og bruk nye bolter om nødvendig. 
• Installer pakningene konsistent og trekk til boltene forsiktig for hånd først. (Merk: Trekk aldri til den første bolten  
 for hardt!) 
• Stram boltene med et egnet verktøy. Bruk det spesifiserte dreiemomentet diagonalt i flere omganger.

Bruksanbefalinger
avhengig av trykk og temperatur
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De angitte trykk- og temperaturgrensene påvirkes ikke bare av 
materialegenskapene, men i stor grad også av installasjonsforhol-
dene (og da særlig overflatetrykket). De gitte opplysningene må 
derfor anses som et estimat som holder seg på den sikre siden, og 
ikke som en fast bruksgrense.

Bruksanbefalingene for ulike trykk- og temperaturnivåer i dia-
grammene gjelder for en pakningstykkelse på 2,0 mm og med 
glatte flenser. Høyere grenseverdier er mulig ved bruk av tynnere 
pakninger.

Har du spørsmål om din spesifikke applikasjon? 
Kontakt oss hos Tubman AB. 
info@tubman.se +46 8 404 11 40.

Garantibegrensning 
I lys av de mange ulike installasjons- og driftsforholdene samt 
bruks- og prosessteknikkalternativene kan informasjonen i denne 
produktpresentasjonen kun anses som omtrentlig og veiledende. 
Den kan derfor ikke gi opphav til garantikrav.
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Kort om fordelene 
• Betydelig lekkasjereduksjon takket være optimalisert  
 grafittmorfologi. 
 • Overholdelse av tyske luftforurensningsregler («TA  
 Luft») og designspesifikasjoner for pakningssystemer i  
 henhold til VDI 2290. 
• Utmerket egenspenning. 
• Utvidet temperaturområde opp til 300 °C. 
• Høy mediebestandighet. 
• Antistick-belegg som er effektivt i lang tid. 
• Enkel bearbeiding/håndtering.

Permanent sammentrykking – temperaturtest  (tykkelse  2,0 mm)

Tykkelsen på Tubman PREMIUM XP reduseres i svært liten 
grad under påvirkning av temperatur. Ved 300 °C er tykkelsen 
bare 5 prosent lavere enn ved romtemperatur.
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Lekkasjerate under påvirkning av temperatur

Merkedata 
– bruksfordelene lar seg tallfeste

Tubman PREMIUM XP er konstruert for minimal 
lekkasje. Mikroporøsiteten i det nyskapende 
pakningsmaterialet reduseres under påvirkning 
av temperatur og overflatetrykk.

Overflatetrykk (N/mm2)
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-	 Prøvedimensjoner:
	 92	x	49	x	2	mm
-	 Indre	trykkk:	25	bar
-	 Prøvemedium:	He

RT

200°C

Lekkasjeegenskaper (tykkelse 2,0 mm)

Den nye generasjonen Tubman PREMIUM XP har betydelig 
mindre lekkasje ved standard overflatetrykknivåer

Overflatetrykk (N/mm2)
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-	 Prøvedimensjoner:
	 92	x	49	x	2	mm
-	 Indre	trykkk:	25	bar
-	 Prøvemedium:	He

Tubman Premium Flenspakning

RSK-nummer Tubman art nr DN Benämning Tryck Mått

1501908 156082001 DN15 Tubman Premium PN 10-40  22x51x2 mm

1501909 156083001 DN20 Tubman Premium PN 10-40  27x61x2 mm

1501910 156084001 DN25 Tubman Premium PN 10-40  34x71x2 mm

1501911 156085001 DN32 Tubman Premium PN 10-40  43x82x2 mm

1501912 156086001 DN40 Tubman Premium PN 10-40  49x92x2 mm

1501913 156087001 DN50 Tubman Premium PN 10-40  61x107x2 mm

1501914 156088001 DN65 Tubman Premium PN 10-40  77x127x2 mm

1501915 156089001 DN80 Tubman Premium PN 10-40  89x142x2 mm

1501916 155411001 DN100 Tubman Premium PN 10-16  115x162x2 mm

1501917 155412001 DN125 Tubman Premium PN 10-16  141x192x2 mm

1501918 155413001 DN150 Tubman Premium PN 10-16  169x218x2 mm

1501919 155415001 DN200 Tubman Premium PN 10-16  220x273x2 mm

1501920 155416001 DN250 Tubman Premium PN 10  273x328x2 mm

1501921 155417001 DN300 Tubman Premium PN 10  324x378x2 mm

1501922 155418001 DN350 Tubman Premium PN 10  356x438x2 mm
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Tubman EPDM  
med stålinnlegg

Tubman NBR  
med stålinnlegg

Tubman HD Tubman Premium Tubman Grafitt

140°C 250°C120°C90°C 550°C
-100°C-25°C-25°C -100°C -200°C

Aramidfiber med 
NBR og antistick-
behandlet over-
flate, brukes som 
standard  
pakning, drikke-
vann godkjent

Stålarmert 
gummipakning i 
EPDM, drikkevann 
godkjent . Integrert 
o-ring, tetter ved 
lave stramme-
krafter

Stålarmert gummi-
pakning i NBR før 
avløpsvann och 
gassystemer. Integ-
rert o-ring, tetter 
ved lave stramme-
krafter

Aramidfiberfors-
terkt grafittpak-
ning med NBR. 
Pakning med høy 
ytelse før forsk-
jellige formål. 
Antistick-behandlet 
overflate. Drikke-
vann godkjent. 

Ekspandert 
grafitt med 
syrebestandig 
ekspandert 
metallinnsats. 
Antistick-behand-
let overflate.

Tubman Flenspakninger

Tubman hjelper gjerne til med 
å lage tilpasset butikkmateriell 
som gjør det enklere for instal-
latøren å velge riktig pakning.

Butikkmateriell

Komplett sortiment av  
flenspakninger
Tubman flenspakninger holder høyeste kvalitet og er et komplett og omfattende utvalg 
av flenspakninger til både industri, installasjoner og VA. Tubmans pakninger produseres 
i Tyskland.
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VVS-pakninger
Riktig valg av pakning er avgjørende for en problemfri installasjon!
Tubman tilbyr et komplett sortiment av pakninger.

En enkel løsning for å ha pakningene i  
lommen. Tubmans mini-pocket fås med  
ulike utvalg VVS-pakninger.

Tubman har displays som kan bru-
kes til å vise frem VVS-pakningene 
i butikken, slik at det blir enklere 
for kunden å velge riktig pakning.

Pakningene kan leveres i 
praktisk 5- og 10-pak.



VA
• Saint-Gobain PAM seigjernsrørsystem, 
 inkl. ventiler og koblinger  
• Prompt hurtigherdende sement 
• Tubman flenspakninger 

VVS 
• Fluidmaster flottørventiler (wc-reservdel)
• Tubman VVS pakninger
• Tubman loddetinn 
• Tubman pressrør
• Tubman VVS-tillbehør 

BYGG 
• Prompt hurtigherdende sement 
• Click-Fit inspeksjonsluker 

INDUSTRI 
• Tubman flenspakninger 

   TUBMANS SORTIMENT:

Tiden står aldri stille – og det gjør heller ikke vi. Med kvalitet, bærekraft og 
service gir vi mest for pengene, og ikke bare nå, men hele veien inn i fremtiden.

Tubman leverer rørsystemer samt nisje- og spesialprodukter innen VA, VVS, bygg og industri. Tilbudet 
omfatter også teknisk support ved behov. 

Sortimentet vårt inneholder produkter som er overlegne på å tåle spesielle forutsetninger, uansett 
om det gjelder markforhold, trykkbelastning eller arbeidsforholdene ved rørlegging og installasjon. 
Samtlige produkter er velutprøvde og utviklet med høye krav til ytelse, levetid og lav miljøpåvirkning. 

Gjennom sortimentet vårt og servicen vi yter, gjør vi det enklere å beholde og utvikle eksisterende  
VA-, VVS-, bygg- og industriinvesteringer på en smart måte. Vi tilbyr også vesentlig reduserte 
kostnader for nye anlegg.

Tubman er både ISO 9001 och ISO 14001 sertifisert (Nordic Certification).
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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 og ISO 14001 (Nordisk Certifiering)


