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Stålforsterkere gummipakninger GST

Stålforsterkede gummipakninger GST
Stålforsterkede gummipakninger er et velutprøvd produkt innenfor applikasjoner der 
det stilles høye krav til tetthet og sikkerhet. Den spesielle fremstillingsmetoden gir 
ekstra god vedheft mellom gummi og stål. Selv ved ekstrem belastning tåler disse 
pakningene delaminering eller utblåsning og unødvendige lekkasjer unngås. 
Tilgjengelige i dimensjoner for alle rørstandarder.

Fordeler med stålforsterkede gummipakninger

• En stabil pakning gjør det lettere å montere selv store dimensjoner
• Stålforsterkningen gjør at den tåler store belastninger 
•  Drikkevannsgodkjent DIN-DWGV W270, hygienesertifikat
•  Tilgjengelig i flere ulike materialer, EPDM, NBR, FPM samt andre 

materialer på forespørsel



Stålforsterkede profilgummipakninger GST-P

Fordeler med stålforsterkede profilgummipakninger 

• Tetninger med minimalt tiltrekningsmoment
•  Kompenserer visse feil i tetningsflatene
•  Flens-og boltkonstruksjon kan gjøres enklere
•  Bedre tetting og levetid når det brukes i 

plastrørsystemer
•  Vinkelavvik kompenseres lettere 

sammenlignet med flate tetninger
•  Bearbeiding av o-spor i flens ikke nødvendig

•
•

Spesielt anvendbare i plastrørsystemer
Separate mål for PVC-, PE-, PP- og PVDF-
systemer
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For mer informasjon:
Vil du vite mer om GPA og om hva vi tilbyr, kontakt 
oss på tlf: +47 64 85 68 00 eller på e-post: 
info@gpa.no

Dette er GPA:
GPA er en av Skandinas ledende leverandører av 
rørsystemer og komponenter i plast og metall til 
flowteknikk.
Firmaet ble grunnlagt i 1982 og har kontorer i Sverige, 
Norge og Denmark, i tillegg til i England gjennom 
søsterselskapet IPS. Når du velger GPA og IPS som 
samarbeidspartner, står over 100 engasjerte 
medarbeidere til din disposisjon. Du kan regne med 
høy kvalitet hele veien fra første kontakt til ferdigstilt 
prosjekt. Med vår hjelp kommer du deg raskt og 
smidig fra prosjektering til produksjon. Vi sikrer helt 
enkelt flow- at rett produkt finner på rett plass til rett 
tid og at det fungerer på riktig måte. 
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