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Pružn� tesniaca doska, ktor� si zachov�va svoje vlastnosti
i v priebehu opakovan�ho cyklick�ho tepeln�ho zaťaženia.

"Tkan€, grafito - kovov€ f•lia"   
Ploch� kovov� listov� per� z nerezovej ocele (a), či vysokoteplotnej niklovej zliatiny,
s� obalen� f�liou z expandovan�ho grafitu (b). Tieto h�ževnat�, kovom vystužen� p�siky
grafitu potom tvoria priadzu určen� pre tkanie.   

V�hody pružnej tesniacej dosky Pyro-Tex:

- najodolnejšie tesnenie z expandovan�ho grafitu a nerezovej ocele, vyr�ban� vo veľkostiach 80"x 80"
       až 80"x 160"

- odol�va oveľa drsnejšiemu fyzick�mu zaobch�dzaniu než ak�koľvek in� tesniaca doska
- tesniaca doska Pyro-Tex nahr�dza špir�lovo vinut� tesnenie, pričom kvalitnejšie zabraňuje netesnosti
  a eliminuje nutnosť tlakov�ho kr�žka ako ochranu pred rozdrven�m
- pružn� grafitov� obal v�borne vypĺňa škriabance, p�ry a ryhy na povrchu pr�ruby
- každ� jednotliv� doska je zabalen� vo vysokoodoln�ch trubiciach, ktor� dok�žu nahradiť prepravn�
  palety a t�m uľahčiť samotn� manipul�ciu a skladovanie   

Použitie: 
Teplota    :   od -240�C až do 1000€C
Tlak          :   vysokotlak� tesnenie až do 4500psi/310bar s bezpečnostn�m
                      faktorom 2:1
Odolnosť :   pH 1-14
                      vysokoodoln� proti opotrebeniu (škriabance,p�ry...) 

"Pr‚klad vyrobenƒch tesnen‚
z tesniacej dosky Pyro-Tex"

 Utkan� dosky s� ďalej lisovan� za �čelom dosiahnutia vyššej hustoty a vytvorenia
tesnenia odoln�ho proti priesakom, pripraven�ho k vyrez�vaniu tvarov a nasadenia
                                              do najn�ročnejš�ch podmienok.
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Z priadze s� utkan� h�ževnat� a pružn� dosky (c)
štrukt�rou podobn� tkanej l�tke. Ploch� listov�
per� v jadre každ�ho p�sika sa kr�žia po celej
ploche tkanej dosky a d�vaj� jej trval� pružnosť.
P�siky kovov�ch pruž�n s� tkan� naprieč medzi sebou,
čo sp�sobuje neust�le prisp�sobovanie sa tepeln�mu
rozťahovaniu a zmršťovaniu utesnen�ho spoja počas
cyklick�ho tepeln�ho zaťažovania, na ktor� in� lisovan�
pr�rubov� tesnenia už nie s� schopn� reagovať (d).      

Odoln�, tlakov� tesnenie........ktor� skutočne funguje.      Odoln�, tlakov� tesnenie........ktor� skutočne funguje.      

Typy použitia tesniacej dosky:

    - kruhov� a pln� v�rezy tesnen�
    - šachty a v�puste
    - pr�ruby v�fukov�ch plynov
      naftov�ch motorov
    - hlavy spaľovac�ch motorov   

- turb�nov� kr�žov� potrubia
- tlakov� n�doby
- v�menn�ky tepla
- nukle�rne aplik�cie
- r�zne typy tlakov�ch potrub�
- a veľa ďalš�ch aplik�cii          

Štandardn� veľkosť dosky:
80" x 80", 80" x 120", 80" x 160" 
minim�lna š�rka vyrezan�ho
medzikružia 12mm

           Hr€bka dosky:
            2.4mm

Použitie patentovan�ho sp�sobu zap�zdrenia ploch�ho listov�ho pera umožňuje grafitovej f�lii
Pyro-Tex trvalo odol�vať p�sobeniu v�razne vyšš�ch tepl�t, než  je to pri in�ch grafitov�ch tesneniach.
Tesnenie Pyro-Tex je možn� bežne nasadiť až do teploty 1000�C.    


