TEMAC

TĚSNĚNÍ A TĚSNÍCÍ TECHNOLOGIE
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Představení společnosti
TEMAC, a.s. je přední středoevropský výrobce a distributor
průmyslového těsnění, používaného ve všech průmyslových odvětvích,
zejména pak v petrochemii, plynárenství, energetice a chemickém
průmyslu. Téměř stoletá historie, široký sortiment výrobků, řada
mezinárodních certifikátů, stálost kvality – právě toto vše přispívá
k tomu, že mezi zákazníky TEMAC, a.s. najdete společnosti jako
například Slovnaft (MOL), Shell, skupina Unipetrol (člen PKN Orlen
Group), GAZPROM a řada sesterských společností Eriks Group (Royal
Econosto Group) Holandsko jejíž členy jsme byli od roku 1997
do 2006.
Investice do nových technologií, systematická expanze do dalších
zemí světa a neustálé zlepšování a prohlubování znalostí našich
pracovníků – to jsou podstatné priority naší společnosti. To je
filozofie, na které TEMAC, a.s. dlouhodobě staví své úspěchy, svůj
další rozvoj, svoji budoucnost.

Historie Temac, a.s.
Společnost byla založena v roce 1917 v obci Zvěřínek, která se
nachází 40 km od Prahy. Začátky výroby těsnění jsou datovány od
roku 1919. V roce 1928 byla společnost pojmenována „ASBESTOS“
a rozšířila svoji výrobu o třecí a gumové výrobky.
V období celostátních změn, v roce 1993, byla společnost
privatizována holandskou skupinou „DNI Holding B.V.“ V roce 1994
byla přejmenována na TEMAC, a.s. a odstartovala bezazbestový
program vlastní výroby.
Od roku 1997 byla společnost začleněna do holandské obchodní
skupiny Royal Econosto. V následujících letech došlo k rozsáhlému
převodu technologie z Velké Británie a Holandska především pro
kovové a polokovové těsnění. V polovině roku 2006 byl TEMAC, a.s.
privatizován holandským investorem. Od prosince roku 2012 je
TEMAC, a.s. součástí nadnárodního holdingu VATI GROUP.

V současnosti dodáváme naše výrobky do téměř 60 zemí celého světa. Podíl exportu přesáhl 80 % z celkového ročního objemu prodané
produkce. Orientace na zákazníka, osobní přístup, profesionalita, obchodní etika, technický servis – to jsou hlavní kritéria spolupráce
s našimi obchodním partnery.TE

Těsnící technologie a těsnící materiály
Temac, a.s. nabízí kompletní řešení v oblasti průmyslového těsnění po celém světě pod svým obchodním
označením. Naše logo vystihuje naši nezávislost, téměř stoletou tradici i náš pro-aktivní postoj k ochraně
životního prostředí.

TEMAC, a.s.
(průmyslové těsnění)
Vláknitopryžové desky
vysekávané těsnění

Kombinované těsnění

Základ produkce TEMAC, a.s. je v široké nabídce těsnících a izolačních
materiálů pro oblast petrochemie, chemie, energetiky, strojírenství,
automobilového průmyslu, zemědělství, stavebnictví, hutnictví,
potravinářského průmyslu a mnoha dalších odvětvích. TEMAC, a.s
vyrábí a dodává na trh vláknitopryžové těsnící desky, desky
z expandovaného grafitu a PTFE, kombinované těsnění (spirálově
vinuté těsnění, camprofily, obalované těsnění, zvlněné těsnění
a speciální kovové těsnící elementy). Dále pak ucpávkové šňůry,
grafitové kroužky, manžety, PTFE výrobky, statické izolační šňůry
a textilie. Nedílnou součástí sortimentu naší společnosti jsou
termoizolační desky, vysekávané těsnění z různých materiálů a NOVĚ
i geotextilie. TEMAC, a.s. v rámci oddělení Výzkumu a vývoje (R&D)
disponuje speciálním zkušebním vybavením pro testování
průmyslového těsnění.

Kvalita výroby

Ucpávkové a izolační šňůry

Měkké těsnění

Kombinované těsnění

Ucpávkové a izolační šňůry

Ostatní produkty

Potřeba pravidelného testování a okamžité zpětné vazby pro výrobu,
především vláknitopryžových desek, vedla k zakoupení testovacího zařízení
TEMES, které modeluje reálné provozní podmínky na přírubách.
Zařízení TEMES německé firmy Amtec je konstruováno tak, aby bylo
schopné provádět testy v souladu se všemi platnými normami.
TEMES je využíván pro stanovení mnoha charakteristik těsnění. Stanovuje
se stálost v tlaku podle norem DIN 52913, BS7531 a ASTM F38
(Relaxation), tedy norem respektovaných nejen v Evropě, ale i na americkém
kontinentě a po celém světě.
K dalším charakteristikám patří stanovení studeného a teplého stlačení,
stejně jako studeného, teplého a zpětného odpružení podle DIN 28090-2.
Těsnění jsou podrobována také testování plynoprostupnosti podle DIN
3535-6, BS7531 a ASTM F37. TEMES využívá pro stanovení metody
diferenciálního tlaku. Kromě množství plynu, který unikne za jednotku
času v mililitrech se také stanovuje specifické množství netěsnosti (λ).
V rámci testování podle ČSN EN 13555 se stanovují veličiny těsnění jako
maximální utahovací tlak za provozu (Qsmax), směrnice odlehčovacích
modulů těsnění (EG,ED), relaxační poměry (PQR) a veličiny Qmin(L)a Qsmin(L)
v rámci diferenciální metody měření.
Veškerá měření podle ČSN EN 13555 jsou ověřována podle německé
normy DIN 28090-1. Stále používané je stanovení veličin σVO, σBO.

ROZDĚLENÍ VÝROBKŮ TEMAC
Textilní a ostatní produkty

CSF – vláknitopryžové těsnící desky

Kombinované těsnění
(kovový / měkký materiál)

Desky z expandovaného grafitu

Spirálově vinutá těsnění

Statické izolační šňůry

Desky z PTFE

Camprofily

Průmyslové textílie

Izolační desky

Obalovaná těsnění

Geotextílie

Pryžové desky, keramický papír, plst,
plastikorkové desky,
vysekávané těsnění,
vysekávané těsnění s vnitřním lemem

RTJ – kovové kroužky
Zvlněné těsnění
kovové těsnící kroužky

Textilpryžové manžety

Měkké těsnění
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Speciální produkty

Ucpávkové šňůry

Naše společnost poskytuje také servisní službu – „Servis 24/48 hod“ a je schopna pokrýt dotazy a návrhy technického rázu
včetně zajištění aktivního technického dozoru.

Produkty z PTFE
(tyče, trubky, desky)
Komponenty z PTFE (obálky)
Textilpryžové ovály

Geosyntetické výrobky

Kompozitní hadice

Geomříže pro vyztužení asfaltobetonových povrchů

Vodoznaky / Průhledítka

Geomříže pro zvýšení únosnosti podloží

Technické poradenství

Geokompozity

Speciální produkty
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MĚKKÉ TĚSNĚNÍ

MĚKKÉ TĚSNĚNÍ

Izolační desky

Vláknitopryžové těsnící
desky
TEMAC, a.s. nabízí řadu vláknitopryžových
desek, navržených pro široký rozsah použití
v
oblasti
petrochemie,
chemie,
průmyslových a jiných zařízení vyžadujících
specifická utěsnění. Obsáhlá odstupňovaná
řada těchto produktů pokrývá široké
spektrum pro jejich použití. Těsnění je
dodáváno ve formě desek, vysekávaného
těsnění, obojí nabízíme ve standardních
nebo nestandardních rozměrech. Na
žádost zákazníka může být většina typů
desek zesílena kovovým pletivem.

Temafast Economy

Temafast

Temasil
Nová generace

Izolační desky řady Nefalit nebo Tematherm
jsou určeny pro tepelnou izolaci, ochranu
při sváření a při ochraně před elektrickým
výbojem. Hustota desek je několikrát vyšší
než u sklo/keramicko/vláknitých papírů,
případně plsti. To je předurčuje pro větší
rozsah jejich použití. Izolační desky lze
snadno
opracovat
řezáním
nebo
vysekáváním.

Temasil HT

Temacarb

Temafix SD

Graftem Economy

Temacid

Nefalit 7

Nefalit 11

Nefinox

Nefaver

Nefalit Bio

Nefalit Al

Nefalit 1500

Tematherm 850 Tematherm 1100

Keramický papír

Plst

Plastikorkové desky

Keramický papír je vyroben z žáruvzdorných
a ohnivzdorných vláknitých materiálů,
o tloušťce 1 až 2 mm. Jejich základním
využitím je tepelná izolace a vytvoření
tepelné

Plst je tradiční materiál ve výrobě těsnění a je
všeobecně používán jako zábrana proti
pronikání prachu. Plst je často používána
tam, kde plní dvojí funkci: olejem napuštěná
plst slouží jako trvalé promazávadlo
a současně zabraňuje průniku prachu.

Plastikorkové (gumokorkové) desky jsou
směsí korku s pryží NBR. Jejich jemná struktura vytváří extrémně hustý těsnící materiál,
jehož dobrá stlačitelnost je vhodná především k použití utěsnění nestejnoměrných
povrchů přírub při relativně nízkých utahovacích tlacích.

Temasil Titan

Desky z expandovaného
grafitu

SNADNÉ NÍ
Á
ZPRACOV

Temagraph S

Temagraph Fi
VYSOKÉ
ETRY
PARAM

Temagraph HP

Temagraph Ti

Temagraph Ni

Pryžové desky

VYSOKÉ
ETRY
PARAM

Označení pryžové desky je společný název pro širokou řadu zajímavých pryžových
materiálů. Oblast použití pro pryžové výrobky je téměř neomezená. Také v oblasti
těsnění má pryž/guma dominantní zastoupení v mnoha typech, tvarech a snadnosti
zpracování. Pryžové materiály jsou dodávány ve standardních rozměrech, tloušťkách,
tvrdostech a barvách dle přání zákazníka, nebo jako hotové těsnící elementy.

Temagraph TG

Vysekávané těsnění

Desky na bázi PTFE - Uniflon
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Nefalit 5

Starflon je anorganická těsnící páska určená pro statické použití. Páska je vyrobena z expandovaného
PTFE. Jeho mikroporézní struktura zajišťuje vynikající mechanické a chemické vlastnosti. Díky těmto
vlastnostem se přizpůsobuje všem nepravidelnostem povrchu příruby. Pro snadnější montáž je dodávána
se samolepící vrstvou. Těsnící páska je ideální pro utěsnění skla, glazury, smaltu a plastových přírub
a nádob, poklopů a dveří. Široká chemická odolnost těsnící pásky upřednostňuje uplatnění v aparátech
chemického, petrochemického, plynárenského a potravinářského průmyslu.

VY··Í
TEPLOTA Í
ERZÁLN
A UNIV
CE
APLIKA

Desky Uniflon představují široký rozsah
použití biaxiálně orientovaného PTFE
(polytetrafluorethylen), navrženého pro
použití tam, kde je rozhodující chemická
odolnost nebo potravinářská nezávadnost.
Uniflon 50 je nejnovější generací plněného,
biaxiálně
orientovaného
těsnícího
materiálu PTFE, kombinující výjimečnou
chemickou odolnost s vynikajícími těsnícími
vlastnostmi.

Teplota
750 °C
850 °C
1100 °C
1000 °C
1500 °C
1350 °C
1000 °C
1200 °C
850 °C
1100 °C

Těsnící pásky z PTFE

Temaplus

Naše řada grafitových desek je navržena pro
použití při vysokých teplotách, typických
především pro energetiku, plynárenství
a petrochemický průmysl. Je vyrobena
z vysoce kvalitního expandovaného grafitu
s možnostmi vyztužení různými typy ocelových vložek. Nabízíme také těsnící desky
s pasivním inhibitorem koroze a oxidace
a také s obzvláště vysokou čistotou grafitu,
určené pro jaderný průmysl.

Nefalit 5
Nefalit 7
Nefalit 11
Nefalit Al
Nefalit 1500
Nefinox
Nefaver
Nefalit Bio
Tematherm 850
Tematherm 1100

Uniflon 50

Uniflon 51

Uniflon 53

Naše firma disponuje vlastní nástrojárnou,
což umožňuje vyrábět nástroje pro
vysekávané ploché těsnění dle různých
norem i v různých rozměrech včetně
nestandardních tvarů dle technické
dokumentace. Těsnění může být vyráběno
z vláknitopryžových materiálů, desek
z expandovaného grafitu, desek Uniflon atd.
Složité tvary jsou řezány pomocí vodního
paprsku.

Vysekávané těsnění
s vnitřním lemem
Vysekávané těsnění je možno opatřit vnitřní
kovovou lemovkou ke zvýšení těsnosti. Hlavní
výhodou tohoto typu těsnění je jeho odolnost
vůči úniku media a vyšší tlaková a teplotní
odolnost.
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K O M B I N O VA N É T Ě S N Ě N Í

K O M B I N O VA N É T Ě S N Ě N Í

Spirálově vinutá těsnění

Zvlněná a speciální těsnění

Spirálově vinutá těsnění „SPIRATEM“ vyráběná v naší společnosti jsou součástí skupiny
kombinovaných těsnění. Tento druh těsnění je vhodný pro aparatury s vysokou kolísavou
teplotou a tlakem. Nabízíme různé typy spirálově vinutých těsnění, širokou škálu
materiálových kombinací, standardní i nestandardní rozměry a provedení.

Tato kombinovaná těsnění jsou univerzálně
použitelná. Vzhledem k širokým výrobním
možnostem různých tvarů (kruh, ovál,
obdélník a jiné, včetně aretovacích otvorů)
a odlišných kombinací zvlnění, neustále
roste poptávka po těchto typech výrobků.
Zvlněná těsnění můžou být kompletně
nebo částečně opatřena povrchovou
úpravou. I v případě neopracovaných
přírub může být dosaženo uspokojivého
těsnícího efektu vhodným výběrem
vrstveného měkkého materiálu.
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Rozměr:
dle norem EN, ASME/ANSI, BS, DIN, GOST a nestandardních rozměrech (od 15 do 2800 mm)
Plnivo:
expandovaný grafit, PTFE, keramika, slída
Tloušťka:
od 2,5 do 7,2 mm (standardní tloušťka 4,8 mm)
Materiály vodících kroužků:	nízkouhlíková ocel (barvená nebo pozinkovaná), SS 316L, SS 304, SS 321, SS 316Ti,
monel a jiné neobvyklé materiály dle požadavku zákazníka

Kovové těsnící kroužky
Pevná kovová těsnění jsou vyráběna dle mezinárodních standardů nebo dle specifikace klienta. Většina obvyklých typů kovových těsnění je
uvedena následovně:
Ploché těsnící kroužky
Mimo jiné jsou používány v široké řadě výrobků jako jsou: sedla
armatur, výměníky tepla a přírubové / šroubové spoje.

Camprofily
(hřebínková těsnění)
Camprofilové těsnění je ideálním výrobkem
aplikovaným u tepelných výměníků
a potrubí. Poskytuje nejvyšší úroveň těsnící
integrity při nízkém zatížení šroubů.
Umožňuje tak absorbovat kolísavé teploty
a tlaky. Těsnění se skládá z kovového jádra
v různých profilech s oboustranným
drážkováním a měkkých těsnících vrstev
na obou stranách jádra. Camprofily,
na rozdíl od některých dalších
kombinovaných těsnění, lze renovovat
a znovu použít.

Profil:
Materiál jádra:
Materiál obložení:
Rozměr:
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Čočkové těsnění
Jedná se o strojně opracované
těsnící kroužky, kde je těsnící
efekt založen na obrysovém
přítlaku. Účinek je dosažen i při
relativně omezené přítlačné síle
šroubů. Tato technologie je široce využívaná ve vysokotlakých
potrubních systémech (od PN64
do PN400).

Konvexní těsnící kroužky
Tyto obrobené kroužky konvexního tvaru se vyrábí dle DIN 7603D
nebo dle zadané specifikace
zákazníka.

paralelní (M 18L, M 20L, M 21LM) nebo konvexní (M 38L, M 40L, M 41LM)
uhlíková ocel, SS316(L), SS304(L), SS321 a další
expandovaný grafit, CSF, PTFE
od 250 mm do 5000 mm

Obalovaná těsnění
Obalovaná těsnění se skládají z kovového
obalu a měkké výplně. Těsnící plnivo zaručuje výrobku požadovanou stlačitelnost
a pružnost, zatímco kovový obal zajišťuje
výborné těsnící parametry a pevnost při
tlakovém zatížení. Obalovaná těsnění
mohou být vyráběna v různých variantách,
která je činí unikátními pro aplikaci u výměníků tepla. Produkt je dodáván v různých
materiálových kombinacích obalů i plniva
a je tudíž vhodný pro použití v nejrůznějších pracovních podmínkách.

Vnitřní kroužky
Kovové těsnící kroužky mohou
být opatřeny povrchovou úpravou. Tyto kroužky jsou používány
v přírubových spojích pero/drážka dle DIN 2512 a WS 100.

RTJ (Ring Type Joints)
– kovové kroužky

S6

Profil:
Povrchový kov:
Výplň:
Rozměry :

S12

typ S6 nebo 12
uhlíková ocel, SS, monel, měď atd.
CSF, expandovaný grafit atd.
od 250 mm do 3000 mm

Kovové těsnící kroužky „RTJ“ jsou aplikovány především v olejářském, plynařském,
těžebním, ropném i chemickém průmyslu
k utěsnění přírubových spojů s vysokými
pracovními podmínkami (teplota až
do 1000 °C, tlak až do 1500 Bar). Kroužky
jsou dodávány ve dvou základních profilech – ovál nebo oktagonál, případně
i jiných speciálních tvarech. Široká řada
materiálů zaručuje kovovému těsnění vynikající uplatnění při různých podmínkách
použití.

M8-R ovál

M9-R octagonál

M12-RX

M11-BX

Profil:
M8-R ovál, R oktagonál, RX, BX
Standardní kovy: nízkouhlíková ocel, uhlíková ocel, řada SS atd.
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T E X T I L N Í A O S TAT N Í P R O D U K T Y

Ucpávkové šňůry Temapack
(pro čerpadla a armatury)
V souladu s programem těsnících materiálů
vyrábí Temac širokou řadu ucpávkových
těsnících provazců, které se používají
v rotačních a pístových čerpadlech
i armaturách. Naše výrobky pro tuto oblast
použití jsou vysoké kvality a vyrábějí se
v mnoha materiálových i impregnačních
kombinacích. Pro výrobu pletených ucpávek
používáme jak přírodní materiály (bavlna,
ramie), tak i běžné umělé materiály (sklo,
aramid, akryl, PTFE, PTFE/grafit-příze,

Carbon
7000

Expandovaný Grafit
6500

6400

PTFE
5110

T E X T I L N Í A O S TAT N Í P R O D U K T Y

6300

6210

PTFE + Aramid
5100

4200

4110

6100

Aramid
4100

Textil-pryžové ovály, kruhy

PTFE
6200

5410

Akryl

3100

2230

5400

Ramie
2210

5300

Bavlna

5200

Sklo

1180-1160 1140-1110 0021/0011

Průmyslové textilie

Keramika + sklo
Keramika + inconel drát

Sklo
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Geosyntetické výrobky AGM
Geomříže AGM-Grunt
Použití PET geomříží s impregnací AGMGrunt je jednou z nejúčinnějších metod při
zvyšování únosnosti zemních konstrukcí.
Vzhledem ke své struktuře jsou vhodné
především pro vyztužení při použití
hrubozrnných materiálů, kde se zrna
materiálu zaklíní do otvorů geomříže. Jejich
hlavní funkcí je zachycení, přenos

Geokompozity
AGM-Composite kombinuje vlastnosti
netkaných geotextilií (PP) a pletených
geomříží (PET). Tím získalo toto
geosyntetikum excelentní vlastnosti jako
jsou vysoká pevnost v tahu a odolnost proti
protlačení. V konstrukcích plní funkci
výztužnou, separační a filtrační.

Geomříže pro vyztužení
asfaltobetonových povrchů
Asfaltobetonové vrstvy mají nízkou mez
pevnosti v tahu. Dopravní namáhání, vlivy
počasí a nestabilní podloží vedou po určité
době k tvorbě trhlin a k jejich následnému
rozrušení. Geomříže AGM-Dor vyrobené
z polyesterových a AGM-Dor(C) vyrobené ze
skelných vláken jsou určeny jak pro vyztužení
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Netes

Econet

Keratem

Páska

Páska - žebřík

Textilie ve firmě TEMAC, a.s. vyrábíme
ve formě netkaných textilií. Používají se
k mnoha účelům, zahrnující protipožární
bezpečnost, izolace pro vysoké teploty,
klimatizaci a chladící zařízení, ochranné
oděvy a potrubní/kabelové izolace. Je to
také materiál pro elektrickou izolaci.
Většinu textilií je možno dodat s hliníkovou
fólií.

Statické izolační šňůry ISOTEM
Temac vyrábí také statické izolační šňůry, které se
používají především pro utěsnění pecních dveří,
boilerů, autoklávů, kamen, trubek a kabelových
rozvodů. Tyto materiály se používají jako nízkotlaké těsnění. Pro teploty do 500 °C se používá
skleněná příze a do teplot 1100 °C příze keramická, zesílená chrom-ocelovým drátkem Inconel.
Pro speciální použití vyrábíme ucpávky z čedičové
příze do teplot 750 °C. Tato těsnění vyrábíme
ve čtvercových, obdélníkových a kruhových průřezech. Ostatní rozměry, právě tak jako materiálové listy, jsou k dispozici na požádání.

Průlezové těsnění - textil-pryžové statické
těsnění se používá na utěsnění provozně
méně náročného prostředí (max. teplota
250 °C a max. tlak 25 barů) pro těsnění
kotlů, poklopů, boilerů.

a rozložení tahových napětí vznikajících
v konstrukcích při zatěžování. Zároveň
brání promíchání dvou rozdílných vrstev
(jemnozrnné, méně únosné vrstvy v podloží
s hrubozrnnou podkladní vrstvou).

Přínos použití geomříží AGM-Grunt:
• vytvoření nosné vrstvy na neúnosném
podloží
• úspora nákladů za odtěžení a přemístění
neúnosného podloží
• snížení mocnosti zásypového materiálu
• omezení nerovnoměrného sedání
• zvýšení životnosti celé konstrukce

Použitím AGM-Composite dojde k úsporám
nákladů za odtěžení a přemístění
neúnosného podloží s možností využití
místní zeminy.

Přínos použití AGM-Composite:
1. v zemních konstrukcích
• omezení nerovnoměrného sedání
• vytvoření nosné vrstvy na neúnosném
podloží
2. v opěrných zdech a svazích
• zvětšení plochy nad konstrukcemi zdí
či svahů
• rychlá a ekonomická výstavba
• zabránění svislým zeminovým stěnám

nových komunikací, tak pro opravy povrchů
stávajících vozovek, u kterých se trhliny již
projevily. Díky impregnaci bitumenovou
disperzí se oba výrobky vyznačují vysokou
přilnavostí k asfaltovým vrstvám.

Přínos použití geomříží AGM-Dor
a AGM-Dor(C):
• redukce vzniku trhlin a vyjetí kolejí
• jednoduchá a rychlá instalace
• snížení tloušťky živičných vrstev
• zlepšení dopravně-technických ukazatelů
vozovek

Textil-pryžové manžety
Široká řada textilpryžových manžet se používá k utěsnění hydraulických médií vzájemně pohyblivých strojních válcových dílců
s vratným přímočarým pohybem. Manžety
jsou vyráběny z pryže NBR a CR vyztužené
tkaninou (bavlna, sklo, akryl nebo aramid).
Výsledná konstrukce poskytuje vynikající
odolnost vůči médiím, zajišťuje pevnost,
zároveň pružnost a prodlužuje jejich trvanlivost. Těsnění může být dodáváno také
s grafitovou nebo molykovou povrchovou
úpravou pro snížení
tření a zlepšení kluzných vlastností. Temac
si
vyrábí
vlastní
nástroje pro poskytování pružného servisu
zákazníkům.

PTFE (tyče, desky, trubky),
PTFE komponenty,
PTFE obálky

č. 1
JAZÝČKOVÁ

č. 11
PROFIL „Y“

č. 3
MISKOVÁ

č. 12
RYBINOVÁ

č. 7
PROFIL „U“

SADA
ŠEVRON

PTFE Obálky (košilky)
Tvar „V“

Tvar ostrý

Tvar oblý

Temac, a.s.nabízí širokou řadu výrobků
z PTFE. Produkty, které nabízíme jsou: tyče,
desky, trubky, pásky, obálky i jiné. PTFE je
k dispozici jako vytlačovaný nebo lisovaný.
Materiál PTFE je vysoce kvalitní syntetický
materiál s následujícími vlastnostmi:
chemická odolnost v celém rozsahu pH
0-14, teplotní odolnost do 250 °C,
odolnost proti stárnutí a vynikající
plynotěsnost. Nabízíme výrobky z PTFE
i pro vysoce agresivní chemické aplikace.
Tento materiál se používá díky své
univerzální chemické odolnosti v široké
oblasti průmyslového odvětví.
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TĚSNÍCÍ TECHNOLOGIE,

Technická podpora • Poradenství • Servis
Naše společnost poskytuje kompletní technické poradenství v oblastech přírubových
spojů, návrhů technického rázu včetně aktivní účasti dozoru našeho technického
týmu přímo u zákazníka. Jsme připraveni konzultovat s klienty jejich požadavky a na
základě spolupráce s vedoucími technology jednotlivých výrobních středisek naší
společnosti, připravit komplexní návrhy řešení, těsnění vyrobit v požadované kvalitě,
zajistit dodávku přímo na předem určené místo a zabezpečit montáž. Při těchto
akcích úzce spolupracujeme s předními odborníky v oblasti utahování a montáže
přírubových spojů.

KTERÁ CHRÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ukazatele aplikace - měkké těsnění

Ukazatele aplikace – kombinované těsnění

Teplota °C

Teplota °C

1000

1000

Slída

Camprofil + slída
800

SWG + slída

800

Expandovaný grafit
Vláknitopryžový materiál

Camprofil + PTFE
600

SWG + PTFE

600

PTFE
Pryž

Camprofil + grafit
400

SWG + grafit

200

400

200

0
100
-200

200

300

400

500
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Měrný - plošný tlak
MPa

-200

Měrný - plošný tlak
MPa

TEMAC Select: Cesta ke snadnému výběru těsnění
Pracovníci naší společnosti ve spolupráci se zástupci různých průmyslových odvětví vytvořili software s názvem TEMAC
Select. Tento freeware, po zadání známých dat, usnadňuje našim klientům výběr námi vyráběného vhodného typu těsnících
materiálů pro různé typy přírubových spojů a je nápomocen při výpočtu výsledného utahovacího momentu.
Společnost TEMAC, a. s. má nejen bohatou historii, ale zajímá se též o budoucnost našich dalších generací.
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TEMAC, a.s.
Nymburská 53
GPS: 50° 9' 19,099" N
289 13 Zvěřínek		
15° 0' 26,62" E
Česká Republika
www.temac.cz
Prodej CZ & SK
Tel.: +420 325 550
+420 325 550
+420 325 550
+420 325 550

prodej@temac.cz
172				
268		
105
195		

Export
Tel.: +420 325 550 246
+420 325 550 243
+420 325 550 178

export@temac.cz

Technická podpora
Tel.: +420 325 550 181

tech.help@temac.cz

`

Mladá
Boleslav

Jičín

Neratovice

R10
Lysá n. L.

D8 Brandýs n.L.
D11

PRAHA
D1
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Sadská

Český Brod
Říčany

Kostelec
n. Č. Lesy

Nymburk
Poděbrady

Kolín
Kutná
Hora

CV-KP-08-2014 Temac

Podniková prodejna (prodejní doba: pondělí–pátek: 8.00–16.00)
Mělník
Tel.: +420 325 550 288
Fax: +420 325 514 729
e-mail: prodejna@temac.cz

