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A quantum leap in tightness
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Maximum sealing performance is one of the key requirements for gasket materials to ensure superior leakage

Tubman 850

compete with elastomer gaskets in terms of tightness.

novapress® 850 represents a quantum leap in tightness.
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cannot handle the mechanical conditions – especially
under temperature stress. novapress® 850 brings together the positive properties of both products in a completely 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-

Installation situation

tional fiber gasket throughout the entire application.
At the same time, novapress® 850 offers nearly the same
tightness level of standard elastomer products.
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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, utmerket tetningsytelse under drift og høy mekanisk stabilitet,
selv under 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 monteringsprosessen, 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 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 er motstandsdyktig mot olje, drivstoff og kjølemidler, og er dermed konvensjonelle elastomerpakninger
overlegent med tanke på kjemikaliebestandighet. Det er
derfor perfekt til bruk der det utsettes for olje, drivstoff og
kjølemidler.

Bruksanbefalinger

Avhengig av trykk- og temperaturforhold
Vann/vanndamp

Temperaturtest
ved 20 MPa – prøvetykkelse 1,0 mm

Andre medier*

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

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.

Surface Pressure (SP)
(N/mm2)

Temperature (°C)

Forklarende merknader om temperaturtesten:
Formålet med temperaturtesten er å avgjøre hvordan pakningen deformeres under bestemte forhold. Testen er spesielt utviklet av Frenzelit og representerer det vi i praksis kan kalle et
«fingeravtrykk» av viktige pakningsegenskaper. Pakningens
permanente sammentrykking ved romtemperatur bestemmes 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.
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Forklarende merknader om bruksanbefalingene
Temperatur- og trykkanbefalingene i diagrammene gjelder 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 spesifikke 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.
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Komplett sortiment av
flenspakninger

VVS-pakninger

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.

Riktig valg av pakning er avgjørende for en problemfri installasjon!
Tubman tilbyr et komplett sortiment av pakninger.

Tubman Flenspakninger
Tubman NBR
med stålinnlegg

Tubman EPDM
med stålinnlegg

Tubman 850

Tubman HD

Tubman Premium Tubman Multi II

Tubman Grafitt

90°C

120°C

120°C

130°C

250°C

250°C

550°C

-25°C

-25°C

-70°C

-100°C

-100°C

-100°C

-200°C

Stålarmert gummipakning i NBR
før avløpsvann och
gassystemer. Integrert o-ring, tetter
ved lave strammekrafter.

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

Aramidfiber med
NBR. Tettheten til
en elastomerpakning med robustheten til en fiberpakning. Drikkevann
godkjent.

Aramidfiberforsterkt grafittpakning
med NBR. Pakning
med høy ytelse før
forskjellige formål.
Antistick-behandlet
overflate. Drikkevann godkjent.

Aramidfiber, NBR og
grafitt. Unik ytelsesprofil takket være
unike kombinasjonen med grafitt.

Aramidfiber med
NBR og antistick-behandlet
overflate, brukes
som standard
pakning, drikkevann godkjent.

Ekspandert grafitt
med syrebestandig ekspandert
metallinnsats.
Antistick-behandlet overflate.

Pakningene kan leveres i
praktisk 5- og 10-pak.

Butikkmateriell
Tubman hjelper gjerne til med
å lage tilpasset butikkmateriell
som gjør det enklere for installatøren å velge riktig pakning.

En enkel løsning for å ha pakningene i
lommen. Tubmans minipocket fås med
ulike utvalg VVS-pakninger.
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Tubman har displays som kan brukes til å vise frem VVS-pakningene
i butikken, slik at det blir enklere
for kunden å velge riktig pakning.
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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).
TUBMANS SORTIMENT:
VA
• Saint-Gobain PAM seigjernsrørsystem,
inkl. ventiler og koblinger
• Prompt hurtigherdende sement
• Tubman flenspakninger

BYGG
• Prompt hurtigherdende sement
• Click-Fit inspeksjonsluker
INDUSTRI
• Tubman flenspakninger

Novapress_NO_ 202103

VVS
• Fluidmaster flottørventiler (wc-reservdel)
• Tubman VVS pakninger
• Tubman loddetinn
• Tubman pressrør
• Tubman VVS-tillbehør

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)

