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Beskytt personell og miljø med flensbeskyttelse

Flensbeskyttelse øker sikkerheten og beskytter personell samt omkringliggende utstyr ved brudd på 
pakninger i flensforbindelser. Flensbeskyttelse er en innovativ løsning som gjør det mulig å oppdage en 
lekkasje i et tidlig stadium. Flensbeskyttelsen er laget av plast, metall eller av teknisk tekstil.

Beskyttelsen kan enkelt monteres over en flensforbindelse og omslutter kjemikaler ved et eventuelt  
pakningsbrudd. Utsiden på beskyttelsen er utstyrt med en PH-indikator som umiddelbart signaliserer 
lekkasje. Alle flensbeskyttelser er UV-stabile og kan monteres både innendørs og utendørs. For ventiler 
og annet prosessutstyr finns tilpasset beskyttelse. Nedenfor er det utvalg av produkter. Kontakt GPA for 
ytterligere informasjon.

TS100: PTFE
Resistent mot f.eks. flussyre (HF), og er ekstremt 
holdbar i utendørsmiljø. Tåler temperaturer fra 

TSPT: FG-PTFE 
Resistent mot de fleste syrer og alkalier, og tåler 
temperaturer fra  -80°C til 250°C.

TSPV: PVC 
Egner seg for bruk i vannbehandlingsbasseng og 
tåler temperaturer fra -10°C til 75°C.

Flensbeskyttelse i metall
For krevende applikasjoner som høyt trykk, høy 
temperatur, damp og varm olje. Avhengig av 
legering tåler produktet temperaturer fra -40°C 

-200°C til 250°C.

til 500°C.
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Teknisk tekstil er et slitesterkt materiale som forhindrer skade på personell, miljø og utstyr ved et pakningsbrudd.



For mer informasjon
Vil du vite mer om GPA og hva vi kan tilby, kontakt 
oss på tlf. +47 64 85 68 00 eller info@gpa.no.

Dette er GPA
GPA er en av Skandinavias ledende leverandører av 
rør og komponenter i plast og metall. 
Selskapet ble stiftet i 1982 og er representert i  
Sverige, Norge og Danmark. 
Når du velger GPA vet du at det står mere enn 60 
dedikerte medarbeidere til din disposisjon. Du kan 
stole på kvalitet hele veien fra første kontakt til  
endelig løsning. Med vår hjelp, kan du raskt og  
enkelt ta deg fra prosjektering til produksjon. Vi 
sikrer bra flyt - at riktig produkt er på rett sted til rett 
tid, og at den fungerer som den skal.

www.gpa.no

GPA Flowsystem AS, Verkstedveien 23, 1400 Ski
Tlf.: +47 64 85 68 00
info@gpa.no, www.gpa.no
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