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Materialdata
Bruksområder

Tubman 850 gir tettheten til en elastomer-
pakning og robustheten til en fiberpakning, 
og eliminerer dermed forskjellene mellom 
fiber- og elastomerpakninger ved å kom-
binere de positive egenskapene til de to 
materialene: 

• ekstrem tilpasningsevne – nesten som en  
 elastomerpakning 

• mekanisk stabilitet – som konvensjonelle  
 fiberpakninger 

Identifisere farge: beige/brun

Tubman 850 er motstandsdyktig mot olje, 
drivstoff og kjølemidler, og er dermed kon-
vensjonelle elastomerpakninger overlegent 
med tanke på kjemikaliebestandighet. Det 
er derfor perfekt til bruk der det utsettes for 
olje, drivstoff og kjølemidler.

Overholdelse av næringsmiddelforskrifter 
i henhold til EF 1935/2004 og FDA Tubman 
850 overholder gjeldende forskrifter for 
bruk i kontakt med matvarer, for eksempel 
EF 1935/2004 og FDA. Dette gjør Tubman 
850 egnet til mange bruksområder i næ-
ringsmiddelindustrien.

DVGW og VP 401 – ideell til gassverk  
Tubman 850 oppfyller kravene i forskriftene 
for bruk i gassanlegg, både i industrien og 
til boligformål (gassledninger).

Bruk i drikkevann i henhold til retningslin-
jene for elastomer Tubman 850 oppfyller 
enkelt kriteriene i de nye retningslinjene 
for bruk av elastomer i drikkevann, både for 
kaldt og varmt vann. Tubman 850 består 
enkelt W270-tester. Dette betyr at Tubman 
850 er perfekt for bruksområder som in-
volverer drikkevann, og enkelt kan erstatte 
de ofte brukte pakningene med gummi og 
stål. En spesiell fordel for gass- og vannsel-
skaper: Tubman 850 kan brukes med gass 
og drikkevann!

Bra for mennesker og miljø 
Tubman er både 9001 och 14001 sertifisert 
(Nordic Certification). Dette betyr fullsten-
dig åpenhet alle områder og høy grad av 
sikkerhet for våre kunder.

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

Tubman 850 
Ekstrem tilpasningsevne. Høy feiltoleranse. Maksimal tetningsytelse. 
Et kvantesprang for pakninger 

Maksimal tetningsytelse er et av de vik-
tigste kravene til materialer som brukes i 
pakninger, for å gi best mulig beskyttelse 
mot lekkasjer. Til nå har konvensjonelle 
fiberpakninger ikke kunnet konkurrere 
med elastomerpakninger med tanke på 
tetningsytelsen. 

Tubman 850 åpner en ny dimensjon 
på dette feltet, og kan brukes til å lage 
pålitelige pakningssystemer, selv med 
minimalt overflatetrykk. Grunnen til 
dette er det unike råmaterialkonseptet 
og den sofistikerte prosessteknologien 
som gir betydelig høyere tilpasningsevne, 
sammenlignet med alle konvensjonelle fi-
berpakninger. Tubman 850 representerer 
et kvantesprang for pakninger.

Kvaliteten sikres ved hjelp av et prosesskontrollsystem som 
benyttes gjennom hele produksjonsprosessen. Tubman 850 
er et toppmoderne pakningsmateriale som fremstilles med 
en kalandreringsprosess. Blandingen består utelukkende av 
høykvalitets råmaterialer fra anerkjente leverandører. Hvert 
parti er underlagt presise spesifikasjoner og gjennomgår en 
grundig kontroll ved mottak for å sikre at kun perfekte råma-

terialer benyttes i produksjonen. Et prosesskontrollsystem 
brukes til å overvåke og kontrollere fremstillingen av formle-
ne, blandeprosessen og selve kalandreringsprosessen. Dette 
er en garanti for konsekvent høy kvalitet. Hvert ark har et unikt 
partinummer, og det blir i tillegg utstyrt med Gasket Code 
Technology for full sporbarhet. 

novapress® 850: 
The perfect solution for transmissions
Thanks to its excellent adaptability, novapress® 850 eas-

ily meets the demands in transmissions and perfectly 

compensates for the 

low surface pressure 

in these applications.

The tightness of an elastomer gasket with 
            the robustness of a fiber gasket

novapress® 850 closes the gap between fiber and elasto-

mer gaskets while combining the positive properties of 

both materials:

• Excellent adaptability 

   – almost like an elastomer gasket

• Mechanical stability 

   – like conventional fiber gaskets 

Its innovative combination of key properties makes nova-

press® 850 ideal for applications where rubber gaskets and 

conventional fiber gaskets fall short. It is the right choice 

for numerous applications thanks to its outstanding 

adaptability during installation, excellent tightness during 

operation and high mechanical stability even under tem-

perature stress.

novapress® 850 satisfies requirements that were pre-

viously considered unsolvable. Wide bolt spacing

in easily deformed components with low bolt forces cre-

ates only partial, minimal surface pressure. Conventional 

fiber gaskets are not able to achieve the desired tight-

ness in such cases. Rubber gaskets, on the other hand, 

cannot handle the mechanical conditions – especially 

under temperature stress. novapress® 850 brings togeth-

er the positive properties of both products in a complete-

ly new material composition. novapress® 850 is soft and 

adaptable at the beginning of the fitting process, yet 

still provides the mechanical robustness of a conven-

tional fiber gasket throughout the entire application. 

At the same time, novapress® 850 offers nearly the same 

tightness level of standard elastomer products.

A quantum leap in tightness 

Maximum sealing performance is one of the key require-

ments for gasket materials to ensure superior leakage 

properties. Until now, conventional fiber gaskets could not 

compete with elastomer gaskets in terms of tightness. 

novapress® 850 opens up a new dimension of tightness: 

novapress® 850 can be used to create reliable gasket sys-

tems even with minimal surface pressure thanks to its 

unique raw material concept and sophisticated process 

technology that results in significantly higher adaptability 

compared to all conventional fiber gaskets.

novapress® 850 represents a quantum leap in tightness.

Resistant to oils, fuels and refrigerants
novapress® 850 is superior to conventional elastomer 

gaskets in terms of chemical resistance, making it ideal for 

use in oils, fuels and refrigerants.

Use in drinking water according to the elas-
tomer guideline
novapress® 850 easily satisfies the criteria of 

the new elastomer guideline for use in drink-

ing water for both cold and hot water applications. 

novapress® 850 also passes W270 tests with flying colors. 

This means that novapress® 850 is perfect for use in drink-

ing water applications and can even replace the commonly 

used rubber-steel gaskets with ease. A special advantage 

for utility companies: novapress® 850 can be used for gas 

and drinking water!

DVGW and VP 401 – ideal for gas
utilities
novapress® 850 meets the requirements of regulations 

for use in gas plants – in both industrial and domestic 

applications (service lines).

Perfect for a variety of applications

Quality assurance thanks to a process control

system throughout the entire production process.

novapress® products are state-of-the-art gasket sheets 

manufactured using the calendering process. The blends 

consist exclusively of high-quality raw materials obtained 

from renowned suppliers. Every batch is subject to precise 

specifications and undergoes a rigorous inspection upon 

receipt to ensure that only perfect raw materials are used 

for production.

A process control system is used to monitor and control 

the preparation of the formulations, the blending op-

eration and finally the calendering process itself. This 

guarantees consistently high quality at all times. Every 

sheet has a unique batch number and is additionally 

equipped with our new Gasket Code Technology – for full 

traceability.

Comparison of leakage properties novapress® 850
Ring dimension 92 x 49 x 1 mm, 10 bar helium

Food industry application

Compliance with food industry regulations 
according to EC 1935/2004 and FDA
novapress® 850 complies with current regulations for use 

in contact with food such as EC 1935/2004 and FDA. This 

makes novapress® 850 suitable for many food industry 

applications.

Gas transfer station

Now you can get all the information you 
need even from removed gaskets to clear-
ly identify the product and its production 
batch – no matter what level of temperature 
and media exposure it has been subject to. This makes 
novpress® 850 suitable for “Industry 4.0” applications, which 
require transparency of all plant components, and paves the way 
for the future of “articulate” gasket connections.

Installation situation

Gasket Code Technology for full traceability of every gasket
Until now, it was not possible to identify the 
material with 100% assurance after the first punching or cutting 
operation; in some cases it was no longer possible to 
identify it at all. Frenzelit has developed its own Gasket Code 
Technology, which gives novapress® 850 a unique and perma-
nent “fingerprint” that not only identifies the material but also 
provides information about the production batch. . 

Gas meter gasket

Drawing

Use in 
drinking water supply
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We are here for you to answer your 
application engineering questions:

gaskets@frenzelit.com

Lekkasjerate under påvirkning av overflatetrykk
Dimension 92 x 49 x 1 mm, 10 bar helium

Overflatetrykk (N/mm2)

classic fiber gasket 
Tubman 850

*Modalverdi (typisk verdi)

**Drikkevann i henhold til Elastomer-retningslinjen («KTW»)

nnoovvaapprreessss®® nnoovvaapprreessss®® nnoovvaapprreessss®® novapress®
885500 

BBAASSIICC

UUNNIIVVEERRSSAALL MULTI II
GGeenneerreellll  iinnffoorrmmaassjjoonn

Godkjenninger og tester DVGW P P P P

SVGW - P P -
 VP401 P P - -

        FDA  P - - -
Drikkevann** P P P -

P P P -
P P P -
P P P -
P P P P

P - P -
P P P P

- - P P

- P - -

  W270 

  WRAS 

EG 1935/2004 

TA Luft 

Utblåsningssikkerhet i henhold til tyske I 2200 

Germanischer Lloyd (GL) 

BS 7531 Grad X 

BS 7531 Grad Y 

      BAM - - P P

Antistick-belegg valfritt som standard PTFE som standard  som standard
Identifikasjonsfarge ljusbrun grønn/grå  ljusgrön blå

TTeessttssttaannddaarrdd EEnnhheett** VVäärrddee** Verdi* VVäärrddee** Värde*FFyyssiisskkee  eeggeennsskkaappeerr
Prøvetykkelse 1.0 mm 2.0 mm  2.0 mm 2.0 mm

Densitet DIN 28 090-2  [g/cm3]  1.25  1.70  1.80  1.60

Egenspenning DIN 52 913
175 °C   [N/mm2]  32  28  39  32

300 °C  [N/mm2]  18  25  22
ASTM F 36 J  [%]  39  6  6  7Komprimerbarhet 

Gjenoppretting ASTM F 36 J  [%]  60  55  60  60
DIN 28 090-2  [%]  18 8  6  6
DIN 28 090-2  [%]  8 3  3  3
DIN 28 090-2  [%]  28 22  6  10

  Kuldekomprimerbarhet   ε
KSW 

Kuldegjenoppretting   ε
KRW 

Varmekryp ε
WSW/200 

Varmegjenoppretting ε
WRW/200 DIN 28 090-2  [%]  1 2  2  2

Spesifikk lekkasjerate DIN 3535-6  [mg/(s·m)]   0.001  0.05  0.03  0.08
Draghållfasthet tvärgående            DIN 52 910            [N/mm2]  5  6  10       12
Væskebestandighet ASTM F 146

5 h / 150 °C
[%]  8  7  6  6 
[%]  2  2  2  2

5 h / 23 °C
[%]  12  9  7  8

ASTM IRM 903 
Vektendring  

Tykkelsesendring 
ASTM Fuel B  
Vektendring 

Tykkelsesendring [%]  9  5  6  4

Utvaskbart kloridinnhold PV 01605 [ppm] ≤ 150 ≤ 150 ≤ 100 ≤ 150

1,000 x 1,500 / 1,500 x 1,500 / 3,000 x 1,500

PPrroodduukkttddaattaa    (toleranser iht. til DIN 28 091-1) 

Dimensjoner  [mm] 

Tykkelser  [mm] 0.3 / 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0
0.3 / 0.5 / 0.75 / 1.0 /         

1.5 / 2.0 / 3.0

*Modalverdi (typisk verdi)

**Drikkevann i henhold til Elastomer-retningslinjen («KTW»)
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Tubman
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Tubman 850 – perfekt til  
en rekke bruksområder
Den innovative kombinasjonen av viktige egenskaper gjør 
Tubman 850 til en ideell løsning for bruksområder der både 
gummipakninger og konvensjonelle fiberpakninger kommer 
til kort. Det er det riktige valget til mange ulike bruksområder, 
takket være overlegen tilpasningsevne under montering, ut-
merket tetningsytelse under drift og høy mekanisk stabilitet, 
selv under høy temperaturbelastning. 

Tubman 850 oppfyller krav som tidligere ble ansett som 
umulige. Stor boltavstand på lett deformerte komponenter 
med lav boltekraft, gir kun delvis og minimalt overflatetrykk. 
Konvensjonelle fiberpakninger er ikke i stand til å oppnå 
den nødvendige tettheten i slike tilfeller. Gummipakninger, 
derimot, tåler ikke de mekaniske forholdene – spesielt ved 
høy temperaturbelastning. 

Tubman 850 kombinerer de positive egenskapene til begge 
produktene i en helt ny materialsammensetning. Tubman 
850 er mykt og tilpasningsdyktig i begynnelsen av monte-
ringsprosessen, men gir likevel den mekaniske robustheten 
til en konvensjonell fiberpakning gjennom hele brukstiden. 
Samtidig har Tubman 850 nesten den samme tetningsevnen 
som standard elastomerprodukter.

Tubman 850 er motstandsdyktig mot olje, drivstoff og kjøle-
midler, og er dermed konvensjonelle elastomerpakninger 
overlegent med tanke på kjemikaliebestandighet. Det er 
derfor perfekt til bruk der det utsettes for olje, drivstoff og 
kjølemidler.

Surface Pressure (SP)                                     Temperature (°C)
(N/mm2)

Temperaturtest 
ved 20 MPa – prøvetykkelse  1,0 mm

Forklarende merknader om temperaturtesten: 
Formålet med temperaturtesten er å avgjøre hvordan paknin-
gen deformeres under bestemte forhold. Testen er spesielt ut-
viklet av Frenzelit og representerer det vi i praksis kan kalle et 
«fingeravtrykk» av viktige pakningsegenskaper. Pakningens 
permanente sammentrykking ved romtemperatur bestem-
mes i første del av testen. Denne kurven indikerer pakningens 
tilpasningsevne under installasjonen. I den andre delen 
av testen økes temperaturen med en spesifisert hastighet, 
mens overflatetrykket som ble oppnådd i første del, holdes 
konstant. Systemet tillates med andre ord ikke å «slappe av» 
som et resultat av pakningskompresjon. Dette kan sies å 
være overdrevent strengt – belastningen på pakningen vil 
være lavere i en virkelig tetningssituasjon – men det avslører 
nådeløst pakningens egenskaper.

Forklarende merknader om bruksanbefalingene 
Temperatur- og trykkanbefalingene i diagrammene gjel-
der for 2,0 mm tykke pakninger som brukes med hevede 
flensflater. Høyere belastninger er mulig ved bruk av tynnere 
pakninger. De gitte opplysningene må derfor anses som 
estimater som holder seg på den sikre siden, og ikke som spe-
sifikke driftsgrenser.

*Eksempel for de vanligste andre medier. Nøyaktige data om 
enkelttilfeller kan fås via kan fås via info@tubman.se eller  
+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 ikke gi opphav til garantikrav.

Tubman 850 Flenspakning

NRF-nummer Tubman art nr DN Benämning Tryck Mått

156703001 DN32 Tubman 850 PN10-40  43x82x2 mm

156705001 DN40 Tubman 850 PN10-40  49x92x2 mm

156706001 DN 50 Tubman 850 PN10-40  61x107x2 mm

156707001 DN65 Tubman 850 PN10-40  77x127x2 mm

156708001 DN80 Tubman 850 PN10-40  89x142x2 mm

156709001 DN100 Tubman 850 PN10-16  115x162x2 mm

156710001 DN125 Tubman 850 PN10-16  141x192x2 mm

156711001 DN150 Tubman 850 PN10-16  169x218x2 mm

156713001 DN200 Tubman 850 PN10-16  220x273x2 mm

156714001 DN250 Tubman 850 PN10  273x328x2 mm

156715001 DN300 Tubman 850 PN10  324x378x2 mm

156721001 DN350 Tubman 850 PN10  356x438x2 mm

156722001 DN400 Tubman 850 PN10 407x489x2 mm

156723001 DN450 Tubman 850 PN10 458x539x2 mm

156724001 DN500 Tubman 850 PN10 508x594x2 mm

156725001 DN600 Tubman 850 PN10 620x695x2 mm

Tubman tilbyr også 850 flenspakninger i flere andre trykklasser og standarder.

Vann/vanndamp

Andre medier*

Bruksanbefalinger 
Avhengig av trykk- og temperaturforhold

Tubman 850 gir bedre tilpasningsevne til ujevnheter enn hva man har oppnådd  
tidligere, selv ved minimalt overflatetrykk. 

Den er derfor et ideelt valg for bruk i konstruksjoner med lav 
stivhet eller når lave boltekrefter er involvert. Tubman 850 
løser problemer i drivverk, utvekslingsmekanismer, deksler 
osv., og kan også brukes i næringsmiddelindustrien
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VVS-pakninger
Riktig valg av pakning er avgjørende for en problemfri installasjon!
Tubman tilbyr et komplett sortiment av pakninger.

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.

En enkel løsning for å ha pakningene i  
lommen. Tubmans minipocket 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.

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

Butikkmateriell

Tubman Flenspakninger

Tubman EPDM  
med stålinnlegg

Tubman NBR  
med stålinnlegg

Tubman HDTubman 850 Tubman Premium Tubman Multi II Tubman Grafitt

130°C120°C 250°C 250°C120°C90°C 550°C
-100°C-70°C-25°C-25°C -100°C -100°C -200°C

Aramidfiber med 
NBR og anti-
stick-behandlet 
overflate, brukes 
som standard  
pakning, drikke-
vann godkjent.

Aramidfiber med 
NBR. Tettheten til 
en elastomerpak-
ning med robusthe-
ten til en fiberpak-
ning. Drikkevann 
godkjent.

Stålarmert gum-
mipakning i EPDM, 
drikkevann godkjent. 
Integrert o-ring, 
tetter ved lave 
strammekrafter.

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

Aramidfiberfors-
terkt grafittpakning 
med NBR. Pakning 
med høy ytelse før 
forskjellige formål. 
Antistick-behandlet 
overflate. Drikke-
vann godkjent. 

Aramidfiber, NBR og 
grafitt. Unik ytelse-
sprofil takket være 
unike kombinasjo-
nen med grafitt. 

Ekspandert grafitt 
med syrebestan-
dig ekspandert 
metallinnsats. 
Antistick-behand-
let overflate.



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).

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 
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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)


