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A.W. Chesterton jest wiodącym międzynarodowym producentem i dystrybutorem pięciu 
niezależnych linii produktowych, z których każda zapewnia wysokiej jakości rozwiązania  
w celu zaspokojenia rosnących wymagań i potrzeb  branż przemysłowych.

Od 1884 r. blisko współpracujemy z naszymi klientami w celu dostarczenia rozwiązań 
pozwalających im działać bardziej niezawodnie, efektywnie i ekonomicznie. 

A.W. Chesterton Company posiada certyfikaty ISO 9001/14001 i MRP II Klasy A.

Chesterton w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej
Chesterton korzysta z wysokiej jakości materiałów, technologii i rozwiązań dla 
najtrudniejszych zastosowań przemysłowych, zapewniających dodatkowe wartości z 
udokumentowanymi sukcesami i uznaniem w Europie, na Bliskim Wschodzie i w  
Afryce Północnej.

Lokalny Serwis
Doświadczenie lokalnego Doradcy Technicznego Chesterton, połączone ze wsparciem 
naszego personelu inżynieryjnego, pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów 
operacyjnych, zwiększenie niezawodności oraz na uzyskanie wielu lat bezawaryjnego 
działania.

dostarczamy wysoKiej 
jaKości ProduKty  
dla Przemysłu od 1884 r.

Niniejszy katalog zawiera przegląd produktów i usług 
oferowanych przez Chesterton w Europie, na Bliskim 
Wschodzie i w Afryce Północnej. Więcej informacji  
na temat pełnej gamy produktów i usług znajduje  
się na stronie internetowej www.chesterton.com.
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Aby uzyskać rozwiązania o wysokiej wydajności, 
zaufaj firmie Chesterton, która zaspokoi potrzeby 
Twojego zakładu. Nasi doświadczeni specjaliści  
i inżynierowie pomogą w realizacji celów  
w zakresie zarządzania środkami trwałymi.

Posiadamy bogatą ofertę uszczelnień 
mechanicznych, szczeliw, powłok 
kompozytowych, środków czyszczących, smarów  
i uszczelnień polimerowych, zaprojektowanych  
dla zwiększenia wydajności i niezawodności.

Wysoka wydajność  produkcji  
dzięki ofercie Chesterton®

Więcej informacji znajduje się pod adresem  
www.chesterton.com

Świat jutra powstaje dzisiaj.

Dlatego tworzymy rozwiązania, które zwiększają wydajność energetyczną, poprawiają niezawodność i 
chronią nasze środowisko.



USzCzELnIEnIA do UrządzEń WIrUjąCyCH

SpiralTracTM jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy EnviroSeal Engineering Products Ltd.

usługi serwisowe 
i wiĘKsza wydajNośĆ

dostarczamy rozwiązania dla przemysłu
Zaspokajanie potrzeb przemysłu wymaga dogłębnej 
wiedzy i zrozumienia czynników kluczowych dla 
danego zakładu. Nasze doświadczenie pomaga  
w osiąganiu takich efektów, jak:

n Zwiększona trwałość i niezawodność urządzeń
n Zmniejszenie zużycia wody
n Zmniejszenie emisji do środowiska
n Zwiększenie efektywności energetycznej

niezrównani w przemyśle
W Chesterton kładziemy duży nacisk na partnerską współpracę przy dostarczaniu właściwych 
rozwiązań. Świadczymy usługi na wysokim poziomie, łącząc wiedzę branżową i produktową  
z doświadczeniem, aby wdrażać najlepsze dostępne technologie. Globalny zasięg naszej  
działalności i lokalny serwis pozwalają nam być wrażliwymi na potrzeby klientów.

niezawodność przez innowacyjność
Świadczenie usług w pełnym zakresie wymaga 
szerokiej gamy produktów uszczelniających wysokiej 
jakości, które spełniają oczekiwania klienta. Podstawą 
oferty Chesterton - dostawcy nowoczesnych 
uszczelnień, są innowacyjne produkty o wysokim 
standardzie. Oto niektóre z oferowanych produktów:

n Uszczelnienia dzielone
n Uszczelnienia kompaktowe
n Uszczelnienia gazodynamiczne
n Uszczelnienia komponentowe
n Szczeliwa do pompy
n Ochrona łożyska i przekładni
n Uszczelnienia do ruchu obrotowego
n SpiralTracTM

Programy poprawy produktywności
W obecnej gospodarce nasi klienci muszą sprostać 
rosnącym wymogom opłacalności produkcji. 
Chesterton może pomóc użytkownikom  
w osiągnięciu planowanej wydajności poprzez 
poprawę niezawodności urządzeń i maszyn oraz 
obniżenie całkowitych kosztów ich utrzymania.  
Nasze programy są łatwo dostosowywane do potrzeb 
danego zakładu tak, aby:

n Poprawić dyspozycyjność maszyn i urządzeń
n Poprawić wydajność procesów
n Obniżyć koszty całkowite utrzymania maszyn  
 i urządzeń
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=  Best Choice

USzCzELnIEnIA do UrządzEń WIrUjąCyCH

= Lepszy wybór = dobry wybór= najlepszy wybór
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W celu uzyskania pomocy 
w doborze rozwiązania 
dla danego zastosowania 
prosimy o kontakt z lokalnym 
przedstawicielem Chesterton.

 *Zwiększona możliwość pracy w zanieczyszczonych mediach, dzięki dzielonej tulei wspomagającej SpiralTrac™. 

Przewodnik doboru uszczelnień mechanicznych

170 Pompy

RBS

S10 Pompy

S20 Pompy

 Uszczelnienia kasetowe
  Wszystkie zużywające się części 

zawarte są w jednej wymiennej kasecie. 
Pojedyncze i podwójne kasety mają 
jednakowe, uniwersalne dławiki.  
Do naprawy wystarczy wymiana kaset, 
przez co proces staje się szybszy  
i prostszy przy jednoczesnym obniżeniu 
kosztów związanych z naprawą.
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442

442M
Mieszadła

Mieszalniki

Pompy  
zasilające kotły
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442PR

Pompy
Mieszadła

Mieszalniki

Model  
uszczel- 
nienia

Typy Urządzeń Warunki pracyzgodność z normami

150 Pompy

250 Pompy

280
Pompy

Reaktory

 rodzina produktów

 Uszczelnienia kompaktowe
  Uszczelnienia kompaktowe zostały 

zaprojektowane by sprostać 
najtrudniejszym warunkom pracy 
w różnych sektorach przemysłu. 
Stosowane w standaryzacji urządzeń 
zapewniają maksymalną trwałość 
i wydajność.

 Uszczelnienia komponentowe
  Pasują do pomp zgodnych z DIN, ISO, 

ANSI oraz innych popularnych pomp, 
nie niszczą wałów, posiadają układ 
samoosiujący. Wszystkie zużywające  
się elementy, o-ringi itp. można 
wymienić niewielkim kosztem. 

 Uszczelnienia dzielone
  Po co demontować urządzenia? 

Dzielone uszczelnienia mechaniczne 
firmy Chesterton oferują niezawodne 
rozwiązania uszczelniające - zmniejszające 
koszty obsługi dużych urządzeń, których 
demontaż jest trudny i czasochłonny.

4400 Pompy

 Uszczelnienia gazodynamiczne
  Technologia uszczelnień gazodynamicznych 

firmy Chesterton przezwycięża ograniczenia 
pojedynczych i podwójnych uszczelnień 
mechanicznych (czołowych) poprawiając 
niezawodność zakładu.

Pompy

*

*



rodzina produktów Produkt

Media Warunki pracy Główne korzyści Urządzenia 

Prędkość Typy Produkt Rodzaj 
profilu opis

Własności Tarcie odporność  
na zużycie

z formy **wytaczane dzielone Niskie Średnie Wysokie Niska Średnia Wysoka

 do ruchu obrotowego

do 20 m/s
(4 000 ft/min)

Uszczelnienie dławiące 14K
Tuleja dławiąca do urządzeń wirujących  

(pomp, mieszadeł)
l l l l

Pełne uszczelnienie 
wargowe ruchu  

obrotowego
30K

Jednostronnego działania, niskociśnieniowe 
uszczelnienie

l l l

 do ochrony łożysk i przekładni
do 12,5 m/s

(2 500 ft/min)

Dzielone uszczelnienie 
wargowe ruchu  

obrotowego
33K

Jednostronnego działania, bezciśnieniowe  
uszczelnienie ochrony łożysk i przekładni

l l l l

do 20 m/s
(4 000 ft/min)

Pełne uszczelnienie 
czołowe ruchu  

obrotowego
50K

Jednostronnego działania, czołowe  
uszczelnienie ochronne typu V-Ring

l l l

do 25 m/s
(5 000 ft/min)

Pełne/dzielone 
 uszczelnienie wargowe

51K
Jednostronnego działania, niskociśnieniowe  

do ochrony łożysk i przekładni
l l l l

Pełne uszczelnienie 
wargowe

52K
Jednostronnego działania, niskociśnieniowe  

do ochrony łożysk i przekładni
l l l

do 35 m/s
(7 000 ft/min)

Pełne uszczelnienie 
wargowe

53K
Jednostronnego działania, niskociśnieniowe  

do ochrony łożysk i przekładni
l l l

do 1 m/s
(200 ft/min)

Pierścienie zgarniające
ruchu obrotowego

W21K
Profil z ostrą wargą do zastosowań  

wolnoobrotowych
l l l l l

Uszczelnienia  
tłoczysk i tłoków

R22KN5
Jednostronnego działania z ostrą wargą,  

do zastosowań wolnoobrotowych
l l l l l
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Przewodnik doboru szczeliw do pomp

1830

1765Typ szczeliwa

1730

1760

1400r

SuperSet™

**Uszczelnienie wytaczane nie wymaga oprzyrządowania.

Przewodnik doboru uszczelnień obrotowych i ochrony łożysk

U
szczelnienia do urządzeń w

irujących

1830-SSP
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Aby uzyskać pomoc  
w doborze najlepszego 
produktu do danego 
zastosowania należy 
skontaktować się z 
lokalnym przedstawicielem 
Chesterton.

Poprawa  
warunków pracy 
szczeliw 

= Lepszy wybór = dobry wybór= najlepszy wybór
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Dzielone uszczelnienie 
kompaktowe

USzCzELnIEnIA do UrządzEń WIrUjąCyCH

442™c
Dzielone mechaniczne uszczelnienie kompaktowe 
442C to najnowsza  innowacja w dziedzinie  
dzielonych uszczelnień mechanicznych, łącząca 
w sobie wysoką wydajność z łatwością instalacji  
dzielonego uszczelnienia kompaktowego.

n  Łatwy montaż uszczelnienia -  
bez demontażu pompy

n  Innowacyjna konstrukcja o wysokich 
osiągach

n  Pasuje do większości urządzeń 
wirujących

n  Ułatwienie napraw na miejscu 
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Nowa technologia na rok 2014

Produkty dodatkowe

442M
Uszczelnienia dzielone do mieszalników
Wersja standardowego uszczelnienia dzielonego 
przeznaczona do mieszalników, przystosowana do obsługi 
dużych luzów promieniowych i poosiowych wału, typowych 
dla mieszadeł, mieszalników, reaktorów i mieszarek do 
ciał sypkich.

442Pr
Uszczelnienia dzielone z pierścieniem 
pompującym
Pierścień pompujący zapewnia maksymalny poziom 
odprowadzenia ciepła i niezawodność pracy w mediach 
gorących np. przy pompach zasilających kotłów.

 Parametry pracy Materiały
 Wielkości 20 mm do 610 mm* Pierścienie czołowe 
 (średnica wału)  CB, CER, RSC

 Ciśnienie 711 mm Hg próżnia Elastomery FKM, EPDM, FEPM 
  do 31 bar

 Temperatura 120°C Metale 1.4401 (316SS)

 Prędkość 20 m/s Sprężyny Elgiloy™

ZATWIERDZENIE ATEx, KATEGORIA I, GRUPA 2, ZGODNIE Z ISO-3069,  
ZATWIERDZENIE ACS
*Dostępne pod oznaczeniem 442C w rozmiarze 20-120 mm od 2 kwartału 2014.
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SpiralTrac™

U
szczelnienia do urządzeń w

irujących

spiraltrac™

Tuleja wspomagająca

Tuleje wspomagające  SpiralTrac™, stosowane  
wraz z uszczelnieniami mechanicznymi Chesterton®, 
znacząco zwiększają trwałość uszczelnienia poprzez 
skuteczne usuwanie części stałych oraz polepszenie 
chłodzenia komory dławnicowej.

n  Zwiększa trwałość uszczelnienia 
w większości zastosowań 

n  Zmniejsza koszty płukania  
w mediach zanieczyszczonych, 
ściernych

n  Pasuje do wszystkich urządzeń 
wirujących

 Wersje

 F (dzielone) Znacznie ograniczone płukanie

 n  Ograniczone płukanie/brak  
płukania w cieczach bez  
materiału włóknistego

 d Ograniczone płukanie/brak  
  płukania w cieczach 
  zawierających materiał włóknisty

 P (dzielone) Wersja do szczeliw 

 C Wersja do mediów 
  krystalizujących

dostępne konfiguracje

dzielona Adapter Standardowa do szczeliw

Odpowietrzenie

Opcjonalne 
płukanie

 Materiały

 1.4401 (316SS)
  416 SS
 PTFE – Wypełnione  
 włóknem szklanym
 PTFE – Wypełnione  grafitem
 Brąz 
  Ti/EN 3.7035 

AWC800 – Red Polymer 
Monel K400 / EN 2.4360

1 Powietrze
  Usuwane z komory, gdy pompa nie pracuje (eliminuje 

krystalizację, przegrzanie w trakcie procesu koksowania, 
powodowane przez powietrze).

2 cyrkulacja
  Poprowadzone wokół uszczelnienia (znakomite 

chłodzenie powierzchni czołowych).

3 wymiana ciepła
 Z wlotu i wylotu komory (ciepło odprowadzane  
 z komory).

4 części stałe
  Natychmiast usuwane z komory przez rowek spirali 

odprowadzającej, z płukaniem lub bez.
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USzCzELnIEnIA do UrządzEń WIrUjąCyCH

S10 

S20 

USzCzELnIEnIA MECHAnICznE

 Parametry pracy Materiały
 Wielkości  25 mm do 120 mm Powierzchnie  
 (średnica wału)  czołowe CB, SSC, TC

 Ciśnienie Próżnia do 31 bar, 17 bar Elastomery FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™ 
  wewnętrznej różnicy ciśnień

 Temperatura -55°C do 300°C Metale 1.4401 (316SS)

 Prędkość 25 m/s Sprężyny 2.4819 (stop C-276)

Zgodne z ISO-3069, ASME B73.1, B73.2

 Parametry pracy Materiały
 Wielkości  25 mm do 120 mm Powierzchnie  
 (średnica wału)  czołowe CB, SSC, TC

 Ciśnienie Próżnia do 31 bar Elastomery FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™

 Temperatura -55°C do 300°C Metale 1.4401 (316SS)

 Prędkość 25 m/s Sprężyny 2.4819 (stop C-276)

Zgodne z ISO-3069, ASME B73.1, B73.2

n  Uszczelnienie o wysokiej 
wydajności

n  Jeden zoptymalizowany 
system uszczelnienia  
dla całego zakładu

n Łatwe w naprawie

n  Uszczelnienie o wysokiej 
wydajności

n  Jeden zoptymalizowany 
system uszczelnienia  
dla całego zakładu

n Łatwe w naprawie

wysokowydajne podwójne 
kasetowe uszczelnienie 
mechaniczne
Unikalna kaseta modułowa, która łączy 
zaawansowaną technologię uszczelniania 
z elastycznym podejściem przy remoncie  
i naprawie.

wysokowydajne 
pojedyncze kasetowe 
uszczelnienie mechaniczne
Unikalna kaseta modułowa, która łączy 
zaawansowaną technologię uszczelniania 
z elastycznym podejściem przy remoncie  
i naprawie.
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 Parametry pracy Materiały
 Wielkości  25 mm do 120 mm Powierzchnie  
 (średnica wału)  czołowe CB, SSC

 Ciśnienie Próżnia do 20 bar Elastomery FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™

 Temperatura -55°C do 300°C Metale 1.4401 (316SS)

 Prędkość 20 m/s Sprężyny 2.4819 (stop C-276)

Zgodne z ISO-3069, ASME B73.1, B73.2, zatwierdzenie ACS

 Parametry pracy Materiały

 Wielkości  25 mm do 120 mm Powierzchnie  
 (średnica wału)  czołowe CB, SSC

 Ciśnienie Próżnia do 20 bar, Elastomery FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™ 
  10 bar zewnętrzne

 Temperatura -55°C do 300°C Metale 1.4401 (316SS)

 Prędkość 20 m/s Sprężyny 2.4819 (stop C-276)

Zgodne z ISO-3069, ASME B73.1, B73.2

Pojedyncze kompaktowe 
uszczelnienie mechaniczne 
ogólnego stosowania
Przeznaczone do zastosowań 
podstawowych, modernizacji 
pomp ze szczeliwa lub uszczelnień 
komponentowych - lider w swojej klasie.

n  Prosta modernizacja  
w celu zmniejszenia 
kosztów remontów  
w zakładzie

n   Niezawodna konstrukcja - 
zwiększona żywotność

n  Zapewnia bezpieczeństwo 
uszczelniania, którego 
zwykłe, pojedyncze 
uszczelnienia  
nie są w stanie 
zagwarantować

n  Niezawodna konstrukcja - 
zwiększona żywotność

Podwójne kompaktowe 
uszczelnienie mechaniczne 
ogólnego stosowania
Przeznaczone do ekonomicznej moderni zacji 
pomp ze szczeliwa oraz prostych uszczelnień 
pojedynczych - wiodące uszczelnienie  
w swojej klasie, przyczynia się do wzrostu 
niezawodności pracy zakładu.
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 Parametry pracy Materiały
 Wielkości  25 mm do 120 mm Powierzchnie  
 (średnica wału) czołowe CB, SSC, TC

 Ciśnienie  Próżnia do 40 bar, Elastomery FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™ 
17 bar zewnętrzne

 Temperatura -55°C do 300°C Metale 1.4401 (316SS)

 Prędkość 25 m/s Sprężyny 2.4819 (stop C-276)

Zgodne z ISO-3069, ASME B73.1, B73.2, Zatwierdzenie Atex, Kategoria I, Grupa 2

 Parametry pracy Materiały
 Wielkości  25 mm do 90 mm Powierzchnie  
 (średnica wału)  czołowe CB, SSC

 Ciśnienie Próżnia do 20 bar Elastomery FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™

 Temperatura -55°C do 300°C Metale 1.4401 (316SS)

 Prędkość 25 m/s Sprężyny 2.4819 (stop C-276)

Zgodne z  ISO-3069-C

*Zwiększona tolerancja bicia dostępna w wersji 280M

n  Uszczelnienie o wysokiej 
wytrzymałości

n  Maksymalna wydajność 
przy mediach 
zanieczyszczonych

n  Doskonała wydajność 
w wymagających 
zastosowaniach

n  Uszczelnienie o dużej 
tolerancji luzów 
promieniowych,  
do stosowania  
w mieszadłach*

Podwójne kompaktowe 
uszczelnienie mechaniczne 
typu Heavy duty
Uszczelnienie podwójne, zaprojektowane 
do pracy w trudnych warunkach - 
włącznie z mieszadłami i mieszalnikami.*

uszczelnienie 
gazodynamiczne
Zaawansowana technologia zamknięta  
w konstrukcji uszczelnienia 
gazodynamicznego. Uszczelnienie  
4400 przeznaczone jest do wszystkich 
zastosowań. Doskonały wybór przy 
modernizacji  ze standardowych 
uszczelnień mechanicznych.

n  Zapewnia niski koszt 
użytkowania dla szerokiego 
zakresu zastosowań

n  Zaawansowana technologia, 
łatwa w instalacji  
i użytkowaniu

n  Ekskluzywny system regulacji 
wewnątrzdławikowej 
eliminuje potrzebę 
zakupienia i montażu 
zewnętrznego 
panelu gazowego
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n  Dwukierunkowe 
uszczelnienie o krótkiej 
długości osiowej - pasuje 
do większości małych pomp

n  Mocny układ prowadzący 
gwarantuje poprawną 
pracę nawet w trudnych 
warunkach

n  Wystarczająco elastyczna 
dla licznych zastosowań

n  Posiada dużą sprężynę, 
odporną na zatykanie - 
odpowiednia dla mediów 
zanieczyszczonych

Pojedyncze uszczelnienie komponentowe  
z mieszkiem elastomerowym do zastosowań ogólnych
Dzięki gwarantowanej jakości Chesterton®  
uszczelnienie RBS jest doskonałym  
wyborem dla pomp z ograniczoną  
przestrzenią osiową. Zaprojektowane  
z solidnym elementem napędowym i  
dużą sprężyną zapewnia niezawodne  
uszczelnienie dla szerokiej gamy cieczy.

 Parametry pracy Materiały
 Wielkości  16 mm do 110 mm Powierzchnie  
 (średnica wału)  czołowe CB, SSC

 Ciśnienie Próżnia do 10 bar Elastomery FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™

 Temperatura -55°C do 300°C Metale 1.4401 (316SS)

 Prędkość 20 m/s Sprężyny 2.4819 (stop C-276)

Zgodne z EN12756, ISO-3069-S, Zatwierdzenie Atex, Kategoria I, Grupa 2

Komponentowe 
uszczelnienie mechaniczne 
zgodne ze standardem diN
Zaprojektowane jako zamienniki 
uszczelnień komponentowych w starszej 
technologii zapewnia ogólny wzrost 
niezawodności i efektywności pracy.  

 Parametry pracy  Materiały
 Wielkości  10 mm do 60 mm Powierzchnie  
 (średnica wału)  czołowe CB, SSC

 Ciśnienie 12 bar o-ringi FKM, EPDM

 Temperatura -15°C do 200°C Sprężyny 1.4301 (304SS)

 Prędkość 10 m/s Mieszki EPDM, FKM

Zgodne z EN12756, ISO-3069-S

Pierścienie stacjonarne

n  Niezawodne usprawnienie 
względem oryginalnych 
uszczelnień

n  Zaprojektowany tak,  
aby nie powodować  
korozji ciernych wałków  
ani tulei ochronnych

n  Zgodne z EN12756 
L1K ze standardowymi 
pierścieniami stacjonarnymi 
wg DIN



MECHAnICAL SEALS

14

USzCzELnIEnIA do UrządzEń WIrUjąCyCH

170  

U
sz

cz
el

ni
en

ia
 d

o 
ur

zą
dz

eń
 w

ir
uj

ąc
yc

h

Regulatory przepływu  
Intelli Flow™  

 Parametry pracy  

 Ciśnienie  20 bar g

 Temperatura 125°C

 Temperatura zadziałania 80°C

 Przyłącze  1/4 NPT

 Materiał stal 1.4401 (316SS)

zawór typu water saver - oszczędza wodę płuczącą
Uruchamiany termicznie zawór, który automatycznie usuwa gorącą ciecz 
zaporową (tylko gdy jest to potrzebne), aby utrzymać chłodzenie i niezawodność 
podwójnych uszczelnień mechanicznych. Temperatura otwarcia zaworu  
nastawiona jest na współpracę z uszczelnieniami serii S20.

n   Czyszczenie bez demontażu 
na miejscu u klienta

n   Bezobsługowe

n   Prosty montaż 

n   95% oszczędności  
w porównaniu do stale  
otwartego układu cieczy 
zaporowej

 Parametry pracy Materiały
 Wielkości  25 mm do 228 mm Powierzchnie  
 (średnica wału)  czołowe SSC, TC

 Ciśnienie Próżnia do 17 bar Elastomery FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™

 Temperatura -55°C do 300°C Metale 1.4401 (316SS)*

 Prędkość 11 m/s Sprężyny 2.4819 (stop C-276)

*Opcjonalnie dostępne w wykonaniu Duplex

Pojedyncze uszczelnienie 
mechaniczne do cieczy mocno 
zanieczyszczonych i szlamów
Zaprojektowane do działania  
w agresywnym środowisku gęstych 
zawiesin w celu wyeliminowania 
kosztownych zewnętrznych systemów 
płukania dla większości zastosowań.

n  Działa dłużej w zawiesinach  
o charakterze ściernym  
bez potrzeby płukania  
lub chłodzenia wodą

n  Niezawodna konstrukcja, 
która radzi sobie nawet 
w warunkach ciągłego 
pompowania mediów bardzo 
zanieczyszczonych, zawiesin

n  Łatwe w utrzymaniu  
i naprawie
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zaprojektowane do działania nawet 
w najtrudniejszych warunkach...

noWE uszczelnienie typu 170 nie wymagające płukania, 
niezawodne i wytrzymałe szczeliwa sznurowe oraz 
zestawy SuperSetTM mogą być siłą w walce  
o niezawodność w całym zakładzie.

Nasi doświadczeni specjaliści udzielają porad i potrafią dobrać najlepsze  
dostępne technologie, aby zaspokoić potrzeby klienta. Wysokiej jakości  
szczeliwa sznurowe Chesterton, połączone z zaawansowanymi  
technologiami uszczelnień mechanicznych, zwiększają czas bezawaryjnej  
pracy oraz zmniejszają ogólne koszty nieszczelności w zakładzie.

      Chesterton zapewnia niezrównane połączenie  
     wiedzy na temat uszczelniania oraz  
        innowacyjnych produktów wysokiej jakości  
          dla wszystkich branż przemysłu.

Więcej informacji znajduje się pod adresem  
www.chesterton.com/slurry

zaprojektowane do działania nawet 
w najtrudniejszych warunkach...
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 dane techniczne 
 Materiały Włókna termoutwardzalne ze smarami i czynnikami blokującymi

 zastosowania Pompy do wody, pompy masy papierniczej, szlamy, mieszalniki, mieszadła

 dostępne rozmiary 6 mm do 25,4 mm (1/4” do 1”)

 Ciśnienie 28 bar Temperatura 290°C

 Prędkość 10 m/s pH 1 do 13

Stosowane normy i certyfikaty: BAM

szczeliwo do zastosowań ogólnych
Wytrzymałe szczeliwo, łatwe w instalacji i niewycierające wałów.

 dane techniczne
 Materiały Włókna PTFE pokryte grafitem z wbudowanymi lubrykantami

 zastosowania Pompy do ługu czarnego, pompy chemiczne, mieszalniki

 dostępne rozmiary 3,2 mm do 25,4 mm (1/8” do 1”)

 Ciśnienie 17 bar Temperatura 260°C

 Prędkość 18 m/s pH 0 do 14

szczeliwo chemiczne
Szczeliwo z mocnych i gęstych włókien PTFE dla zastosowań chemicznych  
z właściwościami odprowadzania ciepła grafitu.

n Łatwe i szybkie pakowanie

n  Odporność na ścieranie,  
bez zarysowań

n  Dobra odporność 
chemiczna

n Dobra odporność  
 temperaturowa

n  Gęsty splot zapewnia 
doskonałą kontrolę 
wycieków i zapobiega 
osadzaniu się części stałych

n  Doskonała odporność 
chemiczna

n Do wysokich prędkości  
 obrotowych wałów

 dane techniczne
 Materiały włókna z ekspandowanego białego PTFE ze specjalnym wypełnieniem

 zastosowania Pompy do bielenia, pompy chemiczne, mieszalniki

 dostępne rozmiary 6,4 mm do 25,4 mm (1/4” do 1”)

 Ciśnienie 20 bar Temperatura Min. -40°C, Max. 260°C

 Prędkość 10 m/s pH  0 do 14 poza fluorem (F2), CIF3 i 
związkami pokrewnymi oraz  
stopionymi metalami alkalicznymi

Białe szczeliwo chemiczne 
Nieplamiące szczeliwo chemiczne, do pomp do bielenia i innych maszyn wirujących.

n Nieplamiące

n  Doskonała odporność  
na środki chemiczne

n  Niskie tarcie dla 
zastosowań o zwiększonych 
prędkościach obrotowych 

n  Wydłużona  żywotność 
szczeliwa
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 dane techniczne
 Materiały Udoskonalone szczeliwo z ekspandowanego grafitu impregnowanego PTFE  
  wzmocnione włóknem węglowym

 zastosowania Hydrotransport cieczy szlamowych w zakładach przeróbki rud, pompy osadnikowe

 dostępne przekroje  9,5 mm do 25,4 mm (3/8" do 1")

 Ciśnienie  28 bar g Temperatura  260°C

 Prędkość 18 m/s pH 0 do 14 za wyjątkiem silnych 
    utleniaczy w zakresie 0 do 2 pH 
  

1830-SSP
szczeliwo do szlamów
Zbudowane z hybrydowych zaawansowanych włókien grafitu ekspandowanego  
z PTFE ze wzmocnieniem z włókien węglowych.

n  Opracowane, aby sprostać  
surowym wymaganiom  
uszczelniania pomp 
szlamowych

n  Doskonała odporność  
chemiczna

n  Niski współczynnik tarcia, 
mniejsze wydzielanie ciepła, 
brak wycierania pozwala na 
dłuższą eksploatację wałów  
i tulei ochronnych

17
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 dane techniczne
 Materiały Włókna grafitu ekspandowanego impregnowanego PTFE

 zastosowania Szeroki zakres zastosowań Temperatura 260°C

 Prędkość 18 m/s pH  0 do 14 za wyjątkiem silnych 
utleniaczy w zakresie 0 do 2 pH

Normy mające zastosowanie: BAM

udoskonalone szczeliwo z ekspandowanego  
grafitu impregnowanego PtFe
Ekonomiczne szczeliwo, zaprojektowane dla spełnienia specyficznych wymagań  
w pompach, mieszalnikach, mieszadłach i innych urządzeniach wirujących.

n  Doskonała odporność na 
środki chemiczne

n  Niske tarcie i mniejsze 
generowanie ciepła skutkują 
brakiem wycierania tulei 
ochronnych / wałów

n Łatwa instalacja i usuwanie
n  Niewielkie wycieki i długi okres 

użytkowania

 dane techniczne
 Materiały Szczeliwo grafitowe wzmacniane włóknami węglowymi

 zastosowania  Pompy procesowe, pompy zasilające kotły, zawory odcinające, rozwłókniacze, 
mieszalniki, mieszadła

 dostępne rozmiary 3,2 mm do 25,4 mm (1/8” do 1”)

 Ciśnienie 14 bar (urządzenia wirujące) Temperatura Min -240°C

  275 bar (zawory)  Max. 650°C (para)

    Max. 455°C (atmosfera utleniająca)

 Prędkość 20 m/s pH  0 do 14 poza parami kwasu  
siarko wego, parami kwasu 
azotowego i wodą królewską

      Stosowane normy i certyfikaty: BAM

szczeliwa grafitowe wzmacniane włóknami 
węglowymi 
Łączy unikalne właściwości uszczelniające elastycznego grafitu z wytrzymałością 
włókien węglowych.

n  Szczeliwo bez konieczności 
stosowania wody płuczącej 

n  Do wysokich prędkości 
obrotowych 

n  Z pasywnym molibdenowym 
inhibitorem korozji 

n  Do stosowania w zaworach 
i pompach



 Materiały Zakres Temperatura Prędkość Ciśnienie Zalecane zastosowanie Twardość 
  rozmiarów* ˚C m/s MPa (psi)  wału HRC 
      

 AWC100 (PTFE)     Doskonały do pracy na sucho 
 wypełniany poliamidem     Do mediów o niskiej lepkości  ≥45 
      Niedopuszczalny do kontaktu z wodą i parą

 AWC300 (PTFE) wypełniany     Znakomity do mediów o wysokiej lepkości  ≥55 
 molibdenem i włóknem szklanym     Do pracy na sucho i do wody

 AWC400 (PTFE) wypełniany     Doskonały do pracy z wodą ≥55 
 węglem i grafitem `     Dobra praca na sucho i w mediach o niskiej lepkości  

      Doskonały do pracy na sucho 
      Dobry w wodzie i parze ≥45 
      Nie nadaje się do cieczy ropopochodnych 

 20 do 600 -20 do 149 do 20 0,07 
 
 (0,787 do 24) (-30 do 300) (4 000) (10)

MECHAnICAL SEALSUSzCzELnIEnIA do UrządzEń WIrUjąCyCH

Zestawy dławnicowe SuperSetTM 
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 Wersje  zastosowania
 1730 SuperSet  Ogólne zastosowania do szlamów i czystych mediów 

 1400R SuperSet   Do wypracowanych urządzeń, wysokich prędkości i wysokich 
temperatur 

 1760 SuperSet  W wysoko-agresywnych środowiskach chemicznych 

specjalne zestawy szczeliw
Zestawy szczeliw Chesterton® o wysokiej jakości, połączone z opatentowaną tuleją 
wspomagającą SpiralTrac™, zmniejszają zużycie wody płuczącej  
i wydłużają żywotność urządzeń.

n  Zmniejszenie zużycia wody 
płuczącej 

n  Wydłużony okres między 
remontami urządzeń

n  Zmniejsza wycieranie tulei /
wału 

ochrona łożysk i przekładni
Zaawansowana technologia uszczelnienia 
ochronnego nie dopuszcza do wydostawania się smaru 
lub oleju na zewnątrz i przedostawania się pyłu  do 
środka, zapewniając długotrwałe uszczelnienie.

Osiągi są uzależnione od współistniejących warunków, m.in. twardości wału, stopnia chropowatości powierzchni wału, materiału, smarowania, 
temperatury i ciśnienia.

Stosowane normy: ISO3760/ISO3761

n  Nowe konstrukcje  
i materiały zapewniają 
znacznie lepsze efekty 
pracy niż standardowe 
uszczelnienia wargowe

n  Wysokojakościowe 
materiały PTFE oferują 
zwiększoną odporność  
na zużycie i ścieranie

n  Unikalna konstrukcja 
zapewnia mniejsze tarcie  
i zmniejszone zużycie wału 
lub tulei

n  Wysokoefektywne  
uszczelnienie wargowe 
zapobiega przedostawaniu 
się zanieczyszczeń przez 
pokrywę 

AWC510 (PTFE) 
z wypełniaczem 

mineralnym, certyfikat FDA)



 Materiał NBR 70 FKM 70

 Smary -20°C/100°C -20°C/150°C

 Woda 5°C/100°C 5°C/80°C

 Prędkość powierzchniowa (m/s) 12 m/s* 20 m/s*

 Ciśnienie techniczne (MPa) 0,03 0,03

 Przedział rozmiarów mm (cal)** Ø wałka 200-1 650 mm (8-65”) 200-1 650 mm (8-65”)

 Materiały Zakres Temperatura Prędkość Ciśnienie Zalecane zastosowanie Twardość 
  rozmiarów* ˚C m/s MPa (psi)  wału HRC 
      

 oprawa uszczelnienia z  awc800 (eu)
 AWC100 (PTFE) 25 do 610 85 12,7 0,007 Doskonały do pracy na sucho ≥45 
 wypełniany poliamidem (1 do 24) (185) (2 500) (1) Doskonały do mediów o niskiej lepkości

           AWC300 (PTFE) wypełniany 25 do 610 85 12,7 0,007 Doskonały do mediów o dużej lepkości ≥55 
    molibdenem i włóknem szklanym  (1 do 24) (185) (2 500) (1) Dobry do pracy na sucho i w wodzie

      AWC400 (PTFE) wypełniany 25 do 610 85 12,7 0,007 Doskonały do pracy w wodzie ≥55 
 węglem i grafitem (1 do 24) (185) (2 500) (1) Dobry do pracy na sucho i do  
      mediów o niskiej lepkości

 oprawa uszczelnienia z  awc860 (eu)

 AWC100 (PTFE) 25 do 457 121 12,7 0,07 Doskonały do pracy na sucho ≥45 
 wypełniany poliamidem  (1 do 18) (250) (2 500) (1) Doskonały do mediów o niskiej lepkości

              AWC300 (PTFE) wypełniany 25 do 457 121 12,7 0,07 Doskonały do mediów o dużej lepkości ≥55 
      molibdenem i włóknem szklanym (1 do 18) (250) (2 500) (1) Dobry do pracy na sucho i w wodzie

     AWC400 (PTFE) wypełniany 25 do 457 121 12,7 0,07 Doskonały do pracy w wodzie ≥55 
  węglem i grafitem (1 do 18) (250) (2 500) (1) Dobry do pracy na sucho i do  
      mediów o niskiej lepkości

33K

sPecyFiKacje

50K

waruNKi Pracy 
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U
szczelnienia do urządzeń w

irujących

50KA 50KAx 50KL 50KE 50KRME

dostĘPNe ProFile:

dzielone uszczelnienie do  
ochrony łożysk i przekładni 
Zunifikowane uszczelnienie dzielone  
do łożysk i przekładni. 

*W celu uzyskania informacji o większych rozmiarach prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Chesterton.

Wyniki pracy zależą od współistniejących warunków, m.in. twardości wału, stopnia chropowatości powierzchni wału, materiału, smarowania, 
temperatury i ciśnienia.

Normy mające zastosowanie: ISO3760/ISO3761

n  Konstrukcja dzielona 
eliminuje potrzebę 
demontażu urządzeń

n  Nowa konstrukcja  
i materiały zapewniają 
lepsze efekty pracy 
niż konwencjonalne 
uszczelnienie wargowe

n  Opatentowana konstrukcja 
łączy wysokoefektywny 
PTFE i materiały 
polimerowe

n  Wypełniane materiały PTFE 
zapewniają doskonałą 
odporność na zużycie  
i ścieranie 

walcownicze czołowe 
uszczelnienie obrotowe
Zaprojektowane do ochrony przed 
przedostawaniem się cząstek stałych, pyłu  
i cieczy przy jednoczesnym uszczelnianiu 
środków smarnych  w urządzeniach obrotowych.

 *  Przy prędkościach powyżej 8 m/s należy zapewnić podparcie uszczelnienia w kierunku osiowym, natomiast przy 
prędkościach powyżej 12 m/s potrzebny jest zacisk promieniowy

 ** W celu uzyskania informacji o większych rozmiarach prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Chesterton.

n  Wysokiej jakości materiały 
elastomerowe

n  Długotrwała sprężystość  
i dobra odporność  
na starzenie

n  Zoptymalizowany 
skok wargi z niskim 
współczynnikiem tarcia

n  Bezpośredni zamiennik,  
nie wymaga zmian 
zabudowy maszyn  
i urządzeń 



walcownicze uszczelnienie ruchu obrotowego
Zaprojektowane, aby zapewniać długotrwałe uszczelnienie i doskonałą 
ochronę dla urządzeń obrotowych, opraw łożyskowych i przekładni  
w przemyśle ciężkim. Unikalna konstrukcja ze sprężystym pierścieniem 
usztywniającym zapewnia lepsze dopasowanie do komory  
uszczelniającej i umożliwia instalację w rowkach otwartych bez pokryw.

 Elastomery NBR80+PTFE HNBR 70 FKM70+PTFE

 Materiał Elementu Zew. OD Tkanina +NBR Tkanina + HNBR Tkanina + FKM

 Materiał sprężyny AISI 302-316 AISI 302-316 AISI 302-316

 Smary -20°C/100°C -30°C/150°C -20°C/200°C

 Oleje mineralne -20°C/100°C -30°C/150°C -20°C/200°C

 Woda 5°C/100°C 5°C/150°C 5°C/100°C

 Prędkość liniowa (m/s) 15 20 25

 Ciśnienie techniczne (MPa) 0,05 0,05 0,05 
 51K, 51KW, 51KL Pełne

 Ciśnienie techniczne (MPa) bezciśnieniowo bezciśnieniowo bezciśnieniowo 
 51K, 51KW, 51KL Dzielone   

 Ciśnienie techniczne (MPa) 0,4 0,4 0,4 
 51HP Pełne

 Zakres rozmiarów mm (cal)** 300-1 200 mm (12-47”) 300-1 200 mm (12-47”) 300-1 200 mm (12-47”)
 uszczelnienie OD

 Elastomery NBR80+PTFE FKM70+PTFE

 Materiał oprawy metalowej  Odpuszczony stop C72 Odpuszczony stop C72

 Materiały sprężyny pierścieniowej* AISI 302-316 AISI 302-316

 Smar -30°C/100°C -20°C/200°C

 Oleje mineralne -30°C/100°C -20°C/200°C

 Woda 5°C/100°C 5°C/100°C

 Prędkość liniowa (m/s) 15 25

 Ciśnienie techniczne (MPa) 0,05 0,05

 Zakres rozmiarów mm** 300-1 200 mm (12-47”) 300-1 200 mm (12-47”)
 uszczelnienie OD

n  Unikalna konstrukcja wargi

n   Specjalnie zaprojektowana 
warga uszczelniająca 
w połączeniu z samo 
smarownym komponentem 
dla zmniejszenia tarcia

n  Metalowy pierścień 
usztywniający pozwala  
na montaż bez pokrywy

n  Bezpośredni zamiennik, 
nie wymaga modyfikacji 
zabudowy maszyn 
i urządzeń

51K 51KW 51KHP 51KL

dostĘPNe ProFile:

51K

waruNKi Pracy 

52K

waruNKi Pracy 

52K 52KW 52KHP

dostĘPNe ProFile:
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walcownicze uszczelnienie ruchu obrotowego 
Zaprojektowane dla zapewnienia długotrwałego uszczelnienia  
i doskonałej ochrony urządzeń obrotowych, opraw łożyskowych  
i przekładni w przemyśle ciężkim.

n  Wysoka odporność  
na ścieranie

n  Specjalnie zaprojektowana 
warga uszczelniająca,  
w połączeniu  
z samosmarownym 
elastomerem w celu 
zmniejszenia tarcia

n  Dostępne w wersji pełnej  
i dzielonej

n  Bezpośredni zamiennik  
bez konieczności 
modernizacji zabudowy  
maszyn i urządzeń **W celu uzyskania informacji o większych rozmiarach prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Chesterton.

 * Na zapytanie sprężyna w osłonie z PCV dla 
uniknięcia przedostawania się pyłu do sprężyny

 ** W celu uzyskania informacji o większych  
rozmiarach prosimy o kontakt z lokalnym 
 przedstawicielem Chesterton.



 Elastomery NBR70+PTFE FKM 70+PTFE

 Materiał oprawy metalowej Fe-PO3 Fe-PO3

 Materiał stalowego pierścienia wypełniającego Fe37 Fe37

 Materiał sprężyny palcowej AISI 301 AISI 301

 Materiał sprężyny obwodowej AISI 316 AISI 316

 Smary -20°C/100°C -20°C/200°C

 Oleje mineralne -20°C/100°C -20°C/200°C

 Prędkość liniowa (m/s) 25 25 do 35

 Ciśnienie techniczne (MPa) 0,05 0,05 
 53K, 53KW, 53KL, 53KHS, 53KLPT

 Ciśnienie techniczne (MPa) 53KHP 0,1 0,1

 Zakres rozmiarów mm** Uszczelnienie OD 300-1 200 mm (12-47”) 300-1 200 mm (12-47”)

 Materiał Zakres rozmiaru* Temperatura Ciśnienie Prędkość 
 (oznaczenie) mm ˚C MPa (psi) m/s

 AWC700 (FKM) 6 do 152 (1/4 do 6) -30 do 200 (-20 do 400) 34,5 (5 000) 1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6 do 1 400 (1/4 do 55) -50 do 85 (-60 do 185) 103,5 (15 000) 1 (200)

 AWC830 (EU) 6 do 254 (1/4 do 10) -35 do 75 (-30 do 165) 52,0 (7 500) 0,9 (185)

 AWC850 (EU) 6 do 254 (1/4 do 10) -50 do 104 (-60 do 220) 103,5 (15 000) 0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6 do 508 (1/4 do 20) -50 do 120 (-60 do 250) 103,5 (15 000) 1,25 (250)
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53K

waruNKi Pracy 

53K 53KW 53KHP 53KL 53KLHS 53KLPT

dostĘPNe ProFile:

R22KN5

sPecyFiKacje

R22KN5

dostĘPNe ProFile: W zależności od szerokości i wysokości  
przekroju uszczelka może mieć różne typy  
zamków łączenia:  
- Split Interlock 
- Arrow Cut 
- Butt Cut

* W celu uzyskania informacji o większych  
rozmiarach prosimy o kontakt z lokalnym  
przedstawicielem Chesterton

U
szczelnienia do urządzeń w

irujących

walcownicze uszczelnienie ruchu  
obrotowego 
Zaprojektowane dla zapewnienia długotrwałego  
uszczelnienia i ochrony, które wytrzymają wysokie prędkości  
i niewspółosiowość dużych walców w przemyśle ciężkim.

n  Unikalny system zacisku 
wstępnego wargi z bardzo 
sprężystym układem 
sprężyny palcowej  
i obwodowej

n  Specjalnie zaprojektowana 
warga uszczelniająca 
w połączeniu z samo 
smarownym komponentem 
dla zmniejszenia tarcia

n  Duża kompensacja  
bicia wału 

n  Utrzymuje warstwę filmu 
smarnego pod wargą 
dla zapewniania dłuższej 
żywotności uszczelnienia 

 ** W celu uzyskania informacji o większych rozmiarach prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Chesterton.

dzielone uszczelnienie wałów  
i osi obrotowych
Wysokowydajna, sprawdzona konstrukcja dla 
wolnoobrotowych zastosowań, narażonych na 
nadmierne luzy promieniowe wału. 

n  Sprężysta konstrukcja 
dynamicznej wargi 
uszczelniającej kompensuje 
znaczne bicie wałów i tulei 

n  Dzielona konstrukcja ułatwia 
montaż

n  Masywna konstrukcja wargi 
statycznej zapewnia pewne 
mocowanie w rowku  
i stabilność uszczelnienia 

n  Konstrukcja odporna 
na ścieranie zapewnia 
wytrzymałość w trudnym 
środowisku pracy



 Materiały Zakres rozmiarów* Temperatura Zakres pH 
 (oznaczenie) mm ˚C

 AWC520 (PTFE) 25 do 600 (1 do 24) Up do 200 (400) 0 do 14

 AWC800 (EU) 25 do 1 400 (1 do 55) Up do 100 (185) 4 do 10

USzCzELnIEnIA do UrządzEń WIrUjąCyCH

14K

R14K R14KRB2P R14KRBS R14KPF

sPecyFiKacje

dostĘPNe ProFile:

USzCzELnIEnIA rUCHU oBroToWEGo

30KC

sPecyFiKacje
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Pierścienie dławiąco - zwrotne
Wytrzymała tuleja dławiąca do urządzeń 
wirujących.

n  Dzielona konstrukcja 
ułatwia montaż

n  Zapobiega przedostawaniu 
się cząstek stałych  
do komory dławnicowej, 
wydłużając żywotność 
szczeliw i uszczelnień 
mechanicznych 

n  Stożkowa konstrukcja 
wargowa kontroluje 
przepływ cieczy

n  Zaprojektowane  
do pomp i innych urządzeń 
obortowych jak mieszadła, 
miksery i rafinatory 

Stosowane normy: ISO 3069

uszczelnienie cieczy o wysokiej 
lepkości, oraz materiałów  
sypkich i proszków 
Skuteczna sprawdzona konstrukcja  
kasetowa do uszczelniania pyłów i mediów  
o dużej lepkości.

AWC100 (PTFE) 
wypełniany  
poliamidem 45

 Dyna miczne 
0,2 do 0,4 
(8 do 16)

Statyczne 
0,4 do 0,8 
(16 do 32)

Materiał ** 
 Średnica wałka* 

mm (cal)
Tempera-

tura 
˚C

Prędkość 
m/s

Twardość 
powierzchni 
obrotowej 

HRC

Zalecane zastosowanie ***

AWC300 (PTFE)  
wypełniany  

molibdenem  
i włóknem  
szklanym

55

AWC400 (PTFE) 
wypełniany  

węglem i grafitem
55

AWC510  
wypełniacz  
mineralny,  

certyfikat FDA)

25-200 mm 
(1-8”)

-20 do 150 
 (-30 do 300)

Up do 5 
(984)

do 1 
(150)

45

doskonały do pracy na sucho 
Dobry do wody i pary  

Czekolada i syropy  
Nie nadaje sie do cieczy  

ropopochodnych 

doskonały do wody i pary  
Dobry do pracy na sucho przy  

niskiej lepkości medium  
Proszki, asfalt, gliny, szlamy

doskonały do pracy na sucho 
Doskonały do mediów o  niskiej 

lepkości (<2 000 cp) 
Proszki, oleje,  

żywice, kleje, farby 
Nie nadaje się do wody i pary

doskonały do mediów  
o  wysokiej lepkości 

(>2 000 cp)  
Dobry do pracy na sucho,  

w wodzie i parze 

Ciśnienie 
MPa (psi)

Chropowatość 
powierzchni 
obrotowej  

μm Ra (μ cal )

n  Skuteczniejsze  
niż tradycyjne szczeliwa  
przy uszczelnianiu lepkich 
produktów i proszków 

n  Skraca czas przestoju, łatwe 
w instalacji, uniwersalna 
konstrukcja kasetowa 

n  Wykonane z wyjątkowych 
materiałów PTFE oferuje 
lepsze efekty pracy  
niż tradycyjne szczeliwa 

n  Kasety produkowane  
na wymiar, dopasowane  
do zabudowy urządzeń

 *   W celu uzyskania informacji o więk-szych 
rozmiarach prosimy o kontakt  z lokalnym 
przedstawicielem  Chesterton.

 **  fluoroelastomerowe O-ringi w wersji 
AWC510 z certyfikatem FDA

 *** max. bicie wału do  0,15 mm  (0,005”) 



Produkty wspomagające

taśma 800  
goldend®
Wytrzymała taśma  
z czystego PTFE o dużej 
gęstości Patrz s. 56

785 i 785 Fg
Pasty przeciwzakle-
szczeniowe,  
zapobiegające  
zatarciu w warunkach 
skrajnie wysokich  
nacisków. Patrz s. 54.

860  - Formowalne 
uszczelnienie 
polimerowe  

dwuskładnikowy wyciskany  
z tuby preparat do  
uszczelniania przylg, kołnierzy  
i gwintów. Patrz s. 56.

615 Htg
Wysokowydajny smar
wysokotemperaturowy
do trudnych warunków
pracy. Patrz s. 52.

smarownice
Automatyczne 
 smarownice do olejów 
i smarów Chesterton. 
Patrz s. 53.

662Fg ciecz zaporowa
Specjalny płyn zaprojektowany do 
zastosowań jako ciecz zaporowa 
do uszczelnień mechanicznych, 
zgodny z ISo grade 22, więcej  
informacji na  
www.chesterton.com.

U
szczelnienia do urządzeń w

irujących
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USzCzELnIEnIA SPoCzynKoWE

niezawodność i ochrona środowiska
System Live Loading do połączeń kołnierzowych 
i zaworów zwiększa niezawodność i wydajność, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji i wycieków 
przeciwdziałając zmianom w układzie, które mają 
negatywny wpływ na trwałość szczeliw i uszczelek 
płaskich.

Szczeliwa i uszczelki płaskie Chesterton® umożliwiają naszym klientom realizację ich celów poprzez 
zapewnianie właściwych produktów do wszelkich zastosowań.

realizacja celów 
środowisKowycH

rozwiązania dla konkretnych zastosowań
W przypadku niektórych zastosowań jeden typ 
szczeliwa dla całego zakładu jest nieskuteczny 
i niektóre zastosowania wymagają specjalnie 
opracowanych rozwiązań. Chesterton opracował 
konkretne produkty dla różnorodnych zastosowań w 
wielu branżach, które zapewniają najlepszą wydajność 
dla danego urządzenia i w danych warunkach 
działania. Przykładem takich  
rozwiązań są:

n  Uszczelnienia zdmuchiwaczy sadzy w energetyce.
n  Rozwiązania do urządzeń w procesach 

odparafinowania rozpuszczalników   
w branży rafineryjnej.

Programy zapewniania jakości i wydajności
Istnieje wiele różnych zastosowań w zakładach 
przetwórczych i w przemyśle. Priorytetowe 
zastosowania wymagają najlepszego uszczelnienia, 
podczas gdy standardowe uszczelnienie powinno 
wystarczyć dla mniej wymagających zastosowań.

n Szczeliwa o wysokiej wydajności
n Szczeliwa standardowe 
n Rozwiązania dla każdego zakładu i branży
n Zmniejszanie całkowitych kosztów



Media

rodzina produktów Produkt

Warunki pracy Główne korzyści Urządzenia 
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Przewodnik doboru szczeliw do zaworów i uszczelek płaskich
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Aby uzyskać pomoc  
w doborze najlepszego 
produktu do danego 
zastosowania należy 
skontaktować się z 
lokalnym przedstawicielem 
Chesterton.

Szczeliwa  
zaworowe

Uszczelnienia 
do kołnierzy

Uszczelka 
wielokra-
wędziowa 

KG1/Kr

System  
Live-Loading 
do zaworów

Uszczelka 
spiralna SG/ 
SGI/Sr/SrIr

Kołnierzowy 
system  

Live-Loading

Uszczelka 
Steel Trap™

= Lepszy wybór = dobry wybór= najlepszy wybór
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USzCzELnIEnIA SPoCzynKoWE

 dane techniczne 5500 5505L 5505H
 Materiały

 

 Temperatura -200°C do 300°C -100°C do 350°C 0°C do 600°C

 odporność na korozję dobra dobra średnia

 zastosowania  Używne razem z uszczelkami wielokrawędziowymi Chesterton 
lub Steel Trap™ do połączeń kołnierzowych, wymienników ciepła, 
zbiorników, reaktorów, wrzecion zaworów, obudów, wzierników

 Gwarancja  Gwarancja na 3 lata (zobacz gwarancję kołnierzowych systemów 
live-loading aby zapoznać się z warunkami) 

systemy live loadiNg

Specjalny stop stali 
nierdzewnej

Stop odpornej 
na korozję stali 
nierdzewnej o dużej 
wytrzymałości 
mechanicznej  
i termicznej

Stal chromowa  
z powłoką 
tlenkową

n  Niezawodność pomiędzy 
odstawieniami urządzeń

n  Znaczące ograniczenie 
czasu przestoju  
dla najważniejszych 
urządzeń

n  Ograniczenie emisji  
i spełnienie wymogów 
ochrony środowiska

n  Ograniczenie wycieków  
i strat produktu 

n  Wyeliminowanie 
problemów 
bezpieczeństwa i usuwania 
wycieków

n  Poprawa wydajności 
zakładu i zmniejszenie 
kosztów całkowitych

Systemy Live-Loading firmy Chesterton®
System Live-Loading zwiększa niezawodność połączeń 
kołnierzowych poprzez zwiększenie energii sprężystej  
na połączeniu śrubowo - kołnierzowym. Dzięki temu przez cały 
czas utrzymywane jest z góry obliczone naprężenie uszczelki, 
niezależnie od zmian ciśnienia, utraty grubości uszczelki bądź 
cykli termicznych. Podkładki Systemu Live-Loading są specjalnie 
zaprojektowane dla kołnierzy w celu utrzymania ich sprężystości  
w ekstremalnych warunkach mechanicznych  
i termicznych.

Zwiększenie trwałości, zmniejszenie emisji oraz kosztów 
całkowitych przez zastosowanie specjalnie dostosowanych 
rozwiązań uszczelnień do krytycznych połączeń  
kołnierzowych. 

Do kołnierzy i wymienników ciepła
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zestawy Chesterton® Live-Loading 1724E do zastosowań 
chemicznych i redukcji emisji

Nasze systemy Live-loading 1724E łączą cechy 
szczeliwa PTFE 1724 z zaletami systemów  
Live-loading. System został  zatwierdzony przez 
TA-Luft i zapewnia znakomitą kontrolę emisji i 
maksymalną kompatybilność chemiczną. Układy 
mogą być używane do zaworów odcinających, 
zaworów regulujących z napędem elektrycznym 
oraz regulacyjnych.

System Chesterton® Live-Loading 5800  
do zaworów regulacyjnych

Uszczelnienie z grafitu 
prasowanego 5800  
o przekrojach klinowych 
zmniejsza tarcie  
na wrzecionie zaworu  
o 30% w porównaniu  
z uszczelnieniami  
z grafitu prasowanego  
o przekrojach kwadratowych.

U
szczelnienia spoczynkow

e

 dane techniczne
 Materiały  5300 to zestaw składający się z prasowanych pierścieni grafitowych, 

pierścieni typu 1600, tulei węglowej oraz zestawu Live Loading 
 Ciśnienie 317 bar
 Temperatura  
 Max. 2 760°C w atmosferze nieutleniającej
  430°C w atmosferze utleniającej
 Min. -240°C
 pH  0 do 14 za wyjątkiem par kwasu siarkowego, par kwasu azotowego, wody 

królewskiej, fluoru, kwasu chlorowodorowego i fluorowodorowego.
 zastosowania  Zawory odcinające oraz zawory z napędem elektrycznym  

lub pneumatycznym w przemyśle energetycznym, petrochemicznym, 
rafineryjnym, chemicznym i innych.

 Gwarancja  Gwarancja na 5 lat (zobacz gwarancję emisji z zaworów aby zapoznać  
się z warunkami)

Rozwiązania uszczelniające 5300 i 1600 firmy Chesterton przeszły API 589 Fire Test

Części składowe

Do zaworów

Tuleje węglowe typu 5100

Pierścienie uszczelniające 
typu 5300

Pierścienie oporowe 
typu 1600

Zestawy Live-
Loading 5150

System uszczelniający, zachowujący funkcjonalność 
i poprawiający niezawodność w okresach 
międzyremontowych zgodny z przepisami o ochronie 
środowiska.

n  Poprawia niezawodność 
najważniejszych zaworów

n  Kompensuje zmiany ciśnienia 
w systemie, wibracje i cykle 
termiczne

n  Zapobiega wyciekom 
poprzez utrzymanie siły 
docisku dławików

n  Wydłuża czas między 
naprawami

n  Zmniejsza koszty utrzymania 
ruchu

n  Zmniejsza tarcie wrzeciona 
zapewniając możliwość 
operowania zaworem

Inne wersje
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KoNtrola emisji

Usługa - program serwisowy 
Chesterton LDAR, pomagający 
zakładom spełnić wymogi przepisów 
o ochronie środowiska, czyniąc 
zakłady bezpieczniejsze  
i pozwalający na obniżenie kosztów  
m. in. produkcji.

Szczeliwo do kontroli emisji z zaworów odcinających

1622 niskoemisyjne szczeliwo  
do zaworów

 dane techniczne
 Materiały  Uszczelnienie grafitowe wzmocnione Inconelem ze specjalnymi 

środkami blokującymi

 Ciśnienie 260 bar

 Temperatura Max. 650°C (para wodna)     Max. 455°C (atmosfera utleniająca)

 pH 0 do 14 za wyjątkiem silnych utleniaczy
 zastosowania  Zawory odcinające z wymogami redukcji emisji określonymi 

normami dla przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego  
i chemicznego. 

Stosowane normy i certyfikaty: API 622 testowany i certyfikowany, ognioodporność zgodna  
z API 607, testowane i zgodne z normami Chevron Texaco, ognioodporność  
zgodna z API 589 i API 607

n Ekstremalnie niska emisja 
n Ognioodporne 
n Szczeliwo z jednej szpuli
n  Wytrzymałość na wysokie 

ciśnienie
n Gwarantowana wydajność

Program serwisowy

wykrywanie i naprawa wycieków 
chesterton (ldar)

Szczeliwo Chesterton® 1622 przeznaczone jest do zmniejszenia 
emisji z zaworów, którego parametry przewyższają obecnie 
obowiązujące normy emisji dla branży rafineryjnej, 
petrochemicznej i chemicznej.

określenie wadliwych 
urządzeń 

Naprawa wycieków

ograniczenie emisji

środowisko pracy 
spełniające przepisy BHP

oszczędności  
strat produktów

działaNie wyNiKi

Program  
ldar  

chesterton
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 dane techniczne
 Materiały Elastyczne szczeliwo grafitowe wzmacniane osnową z Inconelu

 zastosowania  Zawory odcinające, jako pierścienie oporowe w uszczelnieniach zaworów regulujących,  
zawory z napędem elektrycznym i zdmuchiwacze sadzy 

 dostępne rozmiary 3,2 mm do 25,4 mm (1/8” do 1”)

 Ciśnienie 580 bar Temperatura Max. 650°C (para)

    Max. 455°C (atmosfera utleniająca)

 pH 0 do 14 poza silnymi utleniaczami

Stosowane normy i certyfikaty: zgodne z normami API 589 przy temperaturach i ciśnieniach według API 607

Nowoczesne szczeliwo zaworowe
Szczeliwo ze szpuli z gwarancją niskiej emisji. 

 dane techniczne
 Materiały Włókna z PTFE z ochronnymi lubrykantami 

 zastosowania Zawory odcinające, zawory z napędem elektrycznym, zawory regulacyjne

 dostępne rozmiary 3,2 mm do 25,4 mm (1/8” do 1”)

 Ciśnienie 210 bar Temperatura 260°C

 pH 0 do 14

Stosowane normy i certyfikaty: TA-Luft (Live Loaded)

szczeliwo PtFe do zaworów 
Doskonała kontrola emisji i odporność na substancje chemiczne.

 dane techniczne
 Materiały Prasowany grafit wysokiej czystości

 zastosowania Zawory regulacyjne

 Ciśnienie 210 bar (bez pierścienia oporowego) Temperatura 

  310 bar (1600 z pierścieniem oporowym) 2 760°C (atmosfera nieutleniająca) 
    430°C (atmosfera utleniająca)

 pH 0 do 14

Stosowane normy i certyfikaty: Ognioodporność zgodna z API 589

szczeliwo grafitowe o przekroju klinowym 
Opatentowane rozwiązanie w zakresie uszczelnienia zaworów regulacyjnych, 
zaprojektowane dla obniżenia tarcia wrzeciona zaworu i poprawienia szczelności.

n  Nie stwarza zagrożenia 
pożarowego

n Doskonała kontrola emisji
n  Odporność na wysokie 

ciśnienie
n Gwarantowana wydajność
n  Łatwe do przycięcia  

w trakcie montażu

n  Doskonała odporność  
na substancje chemiczne

n Doskonała kontrola emisji

n Zachowuje elastyczność

n  Znacząco poprawia 
szybkość reakcji wrzeciona 
zaworu 

n Gwarancja niskiej emisji

n  Doskonała odporność  
na substancje chemiczne 
i temperaturę
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 dane techniczne
 Materiały  Rdzeń ze stali nierdzewnej z częścią uszczelniającą z grafitu lub PTFE  

(dostępne są również inne materiały)

 zastosowania Kołnierze rur, wymienniki ciepła, zbiorniki, reaktory, pokrywy zaworów, obudowy

 Ciśnienie 300 bar Temperatura grafitowa warstwa uszczelniająca 550°C
    (środowisko obojętne -200°C do 900°C)
    warstwa uszczelniająca z PTFE 300°C
 pH 0 do 14

Stosowane normy i certyfikaty: TA-Luft

Uszczelki wielokrawędziowe - Camprofile
wysokiej jakości uszczelki metalowe
Niezawodne uszczelnienia kołnierzowe z doskonałą kontrolą emisji. 

 dane techniczne
 Materiały  Zwoje ze stali nierdzewnej z warstwą uszczelniającą z grafitu lub PTFE, pierścień 

wewnętrzny ze stali nierdzewnej, pierścień zewnętrzny ze stali węglowej  
(dostępne są inne materiały)

 zastosowania Kołnierze rur, naczynia, reaktory, pokrywy zaworów, obudowy

 Ciśnienie 350 bar Temperatura Warstwa uszczelniająca z grafitu 450°C
    warstwa uszczelniająca z PTFE 300°C

 pH 0 do 14

Stosowane normy i certyfikaty: TA-Luft

Uszczelnienia Spiralne
ekonomiczne uszczelki spiralne
Doskonała redukcja emisji w jednej uszczelce ogólnego stosowania dla  
całego zakładu. 

 dane techniczne

 Materiały  Pierścień metaliczny z praktycznie dowolnego metalu, elementy uszczelniające  
z PTFE lub ceramiki

 zastosowania Kołnierze rur, wymienniki ciepła, zbiorniki, reaktory, pokrywy zaworów, obudowy

 Ciśnienie 415 bar Temperatura War. atmosferyczne -200°C do 500°C
    Para do 650°C
    Środowisko obojętne -200°C do 900°C

 pH 0 do 14

Stosowane normy i certyfikaty: TA-Luft

Uszczelka Steel Trap™

wysokojakościowa uszczelka metalowa
Innowacyjny sytem uszczelnień kołnierzowych dla bezpiecznej i trwałej  
szczelności w ciężkich warunkach. 

n  Niski poziom emisji 
potwierdzony certyfikatem

n Wysoka niezawodność 

n  Uszczelki zgodne  
z normami DIN i ANSI 

n  Dostępne różne kształty, 
włącznie z uszczelkami  
do wymienników ciepła

n  Ekonomiczne rozwiązanie

n Niski poziom emisji

n  Dostępne uszczelki zgodne 
z normami DIN i ANSI oraz 
w różnorodnych kształtach

n Różne konfiguracje

n  Smukły profil z elastycznym 
materiałem uszczelniającym 
zapewnia większe 
bezpieczeństwo przed 
wydmuchaniem uszczelki

n  Zastępuje uszczelki 
płaskie bez konieczności 
modyfikacji urządzeń

n  Może być wytwarzana  
w niemal każdym kształcie
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 dane techniczne
 Materiały Włókna aramidowe, włókno szklane, specjalne wypełniacz oraz spoiwo NBR

 zastosowania Oleje, gazy, chemikalia, środki chłodzące, para, woda

 Ciśnienie 120 bar Temperatura 450°C

 Stosowane normy i certyfikaty: DVGW, KTW, BS 7531 Grade x, API 607 Fire Approval, TA-Luft

uszczelnienie ekologiczne
Zaprojektowane specjalnie w celu ochrony środowiska przed niebezpiecznymi 
substancjami poprzez połączenie ekologicznej struktury z doskonałymi 
właściwościami uszczelniającymi.

 dane techniczne
 Materiały Elastyczny grafit z płaską przekładką ze stali nierdzewnej 316SS o grubości 50 μm

 zastosowania Kołnierze rur, zbiorniki, reaktory, pokrywy zaworów, obudowy

 dostępna grubość 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

 Wymiary arkusza 1 000 mm x 1 000 mm 

 Ciśnienie 100 bar Temperatura 500°C

 pH 0 do 14

Stosowane normy i certyfikaty: DVGW, BAM

Płyta z ekspandowanego grafitu
Łatwa w użyciu, ekonomiczna, wszechstronna płyta grafitowa z przekładką  
ze stali nierdzewnej.

 dane techniczne
 Materiały Elastyczny grafit z przekładką z perforowanej stali nierdzewnej 316SS o grubości 100 μm

 zastosowania Kołnierze rur, zbiorniki, reaktory, pokrywy zaworów, obudowy

 dostępna grubość 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

 Wymiary arkusza 1 500 mm x 1 500 mm

 Ciśnienie 120 bar Temperatura 500°C

 pH 0 do 14

Stosowane normy i certyfikaty: DVGW, KTW, BAM, zgodne z Shell Spec MESC SPE 85/203

Płyta z ekspandowanego grafitu
Płyta grafitowa wysokiej czystości z przekładką z perforowanej stali nierdzewnej.

n Łatwe wycinanie ręczne

n  Doskonała wydajność  
w środowisku pary  
i w środowiskach 
utleniających

n  Dostępna w postaci arkuszy 
w rozmiarach standardowych  
i niestandardowych

n  Dostępna w wersji  
dla przemysłu nuklearnego

n  Połączenie mechaniczne 
zapewniające czystość

n  Dostępna w postaci 
arkuszy w standardowych 
i niestandardowych 
rozmiarach

n  Możliwe zastosowania 
w warunkach pary, 
chemikaliów i różnorodnych 
węglowodorów

n  Znakomita uszczelka  
do ogólnego zastosowania 
w rafineriach

n  Wytrzymałość na wysokie 
temperatury i ciśnienia
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 dane techniczne
 Materiały PTFE z wypełniaczami

 zastosowania  W warunkach wysokich ciśnień i temperatur, szczególnie w zakładach  
chemicznych i stosujących węglowodory, w silnych kwasach

 dostępna grubość 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

 Wymiary arkusza 1 500 mm x 1 500 mm (wyjątek: arkusze o grubości 1 mm: 1 200 mm x 1 200 mm)

 Ciśnienie 83 bar Temperatura 260°C

 pH 0 do 14

Stosowane normy i certyfikaty: FDA, TA-Luft

Płyta uszczelniająca z PtFe
Płyta z wypełniaczami PTFE, o doskonałych właściwościach mechanicznych oraz 
niezrównanej odporności na substancje chemiczne.

 dane techniczne
 Materiały Włókna węglowe, specjalne wypełniacze i spoiwa NBR

 zastosowania  Para; środki alkaliczne; ogólne zastosowania w przemyśle chemicznym, 
petrochemicznym i papierniczym

 dostępna grubość 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

 Wymiary arkusza 1 500 mm x 1 500 mm

 Ciśnienie 100 bar Temperatura 300°C

Stosowane normy i certyfikaty: DVGW, BAM, BS 7531 stopień x

wysokojakościowa płyta uszczelniająca
Wytrzymała płyta uszczelniająca, zaprojektowana specjalnie dla wymagających 
zastosowań w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i papierniczym.

 dane techniczne
 Materiały Włókna aramidowe, specjalne wypełniacze i spoiwo NBR

 zastosowania  Środki ciekłe i gazowe, zastosowania do wody pitnej, ogólne zastosowania 
w przemyśle

 dostępna grubość 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

 Wymiary arkusza 1 500 mm x 1 500 mm 

 Ciśnienie 85 bar Temperatura 250°C

Stosowane normy i certyfikaty: DVGW, KTW, BS 7531 stopień Y

Płyta uszczelniająca ogólnego stosowania
Uniwersalna uszczelka o świetnych parametrach do pracy w środowisku pary  
o niskim ciśnieniu i lekkich chemikaliów.

n  Ekonomiczna uszczelka 
do ogólnych zastosowań 
procesowych

n  Do stosowania  
w urządzeniach mających 
kontakt z parą i lekkimi 
chemikaliami

n  Dostępna w postaci 
arkuszy w standardowych 
i niestandardowych 
rozmiarach

n  Doskonała odporność  
na środowisko alkaliczne 
i parę

n  Dostępna w postaci 
arkuszy w standardowych 
i niestandardowych 
rozmiarach

n  Wysoka odporność  
na substancje chemiczne

n  Odporne na działanie 
silnych kwasów

n  Dostępna w postaci 
arkuszy w standardowych 
i niestandardowych 
rozmiarach
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Produkty wspomagające

785 i 785 Fg
Pasty przeciwzakle-
szczeniowe, 
zapobiegające zatarciu 
w warunkach skrajnie 
wysokich nacisków.
Patrz s. 54.

783 acr
zapobiega zatarciu  
i doskonale chroni 
przed korozją  
śrub, nakrętek  
w połączeniach  
mechanicznych.  
Patrz s. 54.

615 Htg
Wysokowydajny smar 
wysokotemperaturowy 
do trudnych warunków 
pracy. Patrz s. 52. 

652
Smar konserwujący 
do urządzeń pneu-
matycznych czyści, 
chroni i wydłuża okres 
użytkowania zaworów  
i urządzeń  
pneumatycznych.  
Patrz s. 51.

800 taśma  
goldend®
Wytrzymała taśma z  
czystego PTFE o dużej 
gęstości.  Patrz s. 56.

Skręcanie połączenia kołnierzowego polega na odpowiednim naprężeniu śrub w celu utrzymania 
docisku uszczelniania. Prawidłowe naprężenie nie jest możliwe na nie smarowanych śrubach. Pasty 
przeciwzakleszczeniowe Chesterton zapewniają odpowiedni współczynnik tarcia pomiędzy gwintem 
śruby a nakrętką, zapobiegając przeciekom i emisjom.  Patrz s. 54.

U
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e
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NiezawodNośĆ Pracy PomP
Stosując uszczelnienie mechaniczne 

442™ niezawodnie uszczelnisz komorę 
dławnicową bez demontażu urządzenia.

Stosując pojedyncze  
uszczelnienie kasetowe s10 

lub podwójne s20 uzyskasz 
szczelność wału.

Stosując zestawy dławnicowe 
superset uszczelnisz  

lepiej niż szczeliwa i wydłużysz 
żywotność urządzenia.

Stosując pierścień zwrotno 
- dławiący 14K  

chronisz komorę 
dławnicową przed zanie-

czyszczeniami i zmniejszasz 
ilość wody płuczącej. 

Powłoki kompozytowe arc 858 
 i arc 855 zapewnią ochronę korpusów 

pomp przed agresywnymi mediami 
chemicznymi, erozją, korozją  

i wycieraniem.

Stosując tuleję spiralną  
spiraltractm usuwasz części 
stałe z komory dławnicowej 

i wydłużasz żywotność 
uszczelnień mechanicznych  

jako szczeliw.

Stosując ciekły kompozyt arc 855  
odbudujesz i zabezpieczysz łopatki 

wirnika przed ścieraniem. 

SpiralTrac™ jest znakiem handlowym firmy EnviroSeal Engineering Products Ltd.

Niezależnie od tego  
czy potrzebne jest  
specjalne uszczelnienie 
wału, ochrona łożysk lub 
przekładni, czy powłoka 
ochronna, Chesterton 
dostarcza kompleksowe 
rozwiązania zwiększające 
niezawodność pomp.
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Stosując uszczelnienie 
30K lub proste w montażu 
dzielone 33K chronisz oprawy 
łożyskowe.

Uszczelnij połączenie gwintowane  
taśmą 800 goldend lub  
pastą 900 goldend.

Odbuduj i chroń uszkodzone 
wały stosując  obrabialny 
kompozyt arc 10.

Stosując pastę montażową 
783acr zapobiegasz  
zapiekaniu sie gwintów, śrub  
i powstawaniu korozji ciernej.

Stosując Kasetę 30Kc 
przy cieczach  
lepkich, uzyskasz  
niezawodne uszczelnienie 
komory dławnicowej.

Stosując zaawansowane  
szczeliwa 1730 obniżysz  
koszty remontów i zużycie 
tulei ochronnej wału.

Stosując taśmę 800 goldend uszczelnisz  
i ochronisz przyłącza cieczy płuczącej.

Stosując uszczelnienie  polimerowe mPg 860, 
wykonasz uszczelkę o dowolnej wielkości.



USzCzELnIEnIA do HydrAULIKI SIłoWEj I PnEUMATyKI 

n Uszczelnień hudraulicznych i pneumatycznych 
n Uszczelnień sprężynowych

n Uszczelnień specjalnych projektowanych  
 na potrzeby klienta 
n Programów serwisowych

zaPewNieNie jaKości  
i NiezawodNości
Engineered Polymer Solutions - rozwiązania uszczelnień polimerowych
Dział uszczelnień polimerowych Chesterton, produkuje i dostarcza światowej klasy uszczelnienia 
polimerowe najwyższej jakości. Łącząc wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi technologiami 
materiałowymi dostarczamy wiodące rozwiązania w zakresie: 

Projekty i doświadczenie
Nasi inżynierowie wykorzystują wieloletnie 
doświadczenie przy projektowaniu usprawnień 
produktów, koncentrując się na ciągłym poprawianiu 
wydajności urządzeń i maszyn.

Materiały i innowacyjność
Wykorzystujemy szeroki zakres najnowszych 
technologii materiałów polimerowych, aby zapewnić 
szeroką gamę zastosowań przemysłowych naszych 
uszczelnień.

rozwiązania i serwis
Nasi dystrybutorzy i specjaliści blisko współpracują  
z klientami, aby zapewnić najlepszy serwis w branży.

SpeedSeal®
Chesterton zapewnia szybki i lokalny dostęp  
do najlepszych rozwiązań, oferując uszczelnienia 
produkowane w centrach Speed Seal, przy 
wykorzystaniu zaawansowanych maszyn, 
elastycznego oprzyrządowania oraz bogatego 
magazynu materiałów do produkcji. Dzięki temu 
oferujemy szeroką gamę najwyższej jakości produktów  
z dostawą tego samego dnia.
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Przewodnik doboru uszczelnień hydraulicznych i pneumatycznych 
Aby uzyskać pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania do państwa zastosowań, należy skontaktować się z lokalnym  
przedstawicielem Chesterton.

rUCH PoSUWISTo-zWroTny

Prędkość Typy Produkt Rodzaj 
profilu opis

Własności Tarcie odporność na 
ścieranie

z formy **wytaczane hyd. pne. dzielone Niskie Średnie Wysokie Niska Średnia Wysoka

do 15 m/s
(3 000 ft/min)

Uszczelnienia 
samouszczelniające

daszkowe,  
uszczelnienia
kompresyjne 

(tłoczysk i tłoków)

RCCS Dwu-komponentowe dwustronnego działania l l l l l

PCCS Dwu-komponentowe dwustronnego działania l l l l l

do 1 m/s
(200 ft/min)

Pierścienie 
zgarniające

W5K, 
W21K

Profil z ostrą wargą - Positive Lip l l l l l l l

Uszczelnienia 
tłoczysk

Typu U - Cap

R10K, 
R22KN

Jednostronnego działania z ostrymi wargami l l l l l l

R23K
Jednostronnego działania z zaokrągloną wargą 
do pneumatyki l l l l

Uszczelnienia 
tłoczysk -

Pakiety 
uszczelniające

R8K
Jednostronnego działania z ostrymi wargami, 
wielopierścieniowe l l l l l l

R11K
Jednostronnego działania z wargami o kącie 
rozwartym, dwupierścieniowe l l l l l l

R28K
Jednostronnego działania z ostrymi wargami, 
wielopierścieniowe l l l l l

R28K1
Jednostronnego działania z ostrymi wargami, 
wielopierścieniowe l l l l

Uszczelnienia 
tłoków -

Typu U-Cap

P10K, 
P22KN

Jednostronnego działania z ostrymi wargami l l l l l

P23K
Jednostronnego działania z zaokrągloną wargą 
do pneumatyki l l l l

Uszczelnienia 
tłoków -
Pakiety 

uszczelniające

P8K
Jednostronnego działania z ostrymi wargami, 
wielopierścieniowe l l l l l l

P28K
Jednostronnego działania z ostrymi wargami, 
wielopierścieniowe l l l l l

P28K1
Jednostronnego działania z ostrymi wargami, 
wielopierścieniowe l l l l

Pierścienie 
prowadzące

18K, 19K Rozmiary metryczne i calowe l l l l l l

WR Wytaczane na podane wymiary l l l l l l

Pierścienie  
przeciw-wyciskowe

9K Pierścienie oporowe lub przeciw-wyciskowe l l l l l l

do 0,75 m/s
(150 ft/min)

Uszczelnienia 
kompresyjne -
kompaktowe 

(tłoczysk i tłoków)

R20K, P20K
Dwustronnego działania o rozwartym kącie 
przyłożenia;  profil do zastosowań w hydraulice 
przy niskich prędkościach

l l l l

Statyczne
Uszczelnienia 

zaworów
rozdzielających

M20K-OR Uszczelnienia statyczne w miejsce O-ringów w zaworach 
hydraulicznych

l l l l

**Uszczelnienie wytaczane nie wymaga oprzyrządowania.
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AWC800

 Warunki działania
 Temperatura -50°C do +85°C

 Ciśnienie Maksimum 100 MPa

 Kompatybilność cieczy Ciecze na bazie oleju mineralnego, HFA-E, HFB (ISO 6743-4)

 Prędkość liniowa (ciągła) Ruch posuwisto-zwrotny 1,0 m/s, ruch obrotowy 0,5 m/s

 Współczynnik tarcia Na sucho 0,18 do 0,22

 okres trwałości >25 lat

AWC800 polieterowy poliuretan EU

AWC800 uszczelnienia 
wytłaczane na maszynach CNC  
w centrach produkcyjnych 
Speed Seal z ekspresową 
dostawą.

AWC800 uszczelnienia 
tłoczone w formach.

red Polymer
AWC800, podstawowy materiał w programie uszczelnień  
polimerowych Chesterton. Dostępny jest w większości profili.

n  Wysoka jakość 
uszczelnienia  
i bezwyciekowe działanie

n  Doskonała odporność  
na zużycie i ścieranie  
w trudnym środowisku

n  Wbudowany w strukturę 
środek smarny  
i długotrwała sprężystość 
wydłużają okres 
użytkowania

n  Zastosowanie w każdym 
zakładzie

Ekskluzywne poliuretany termoutwardzalne (EU) firmy Chesterton należą do najbardziej 
zaawansowanych materiałów uszczelniających, które zapewniają nieporównywalnie lepsze efekty 
pracy w urządzeniach hydraulicznych, pneumatycznych i obrotowych niż jakiekolwiek inne materiały 
polimerowe. Ta nowoczesna technologia polimerowa została niejednokrotnie sprawdzona  
w praktyce w najbardziej wymagających zastosowaniach na całym świecie.

materiały
   Polimerowe
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Dodatkowe informacje na temat kompatybilności produktu znajdują się pod adresem www.chesterton.com/ENU/Resources/ProductLiterature/

AWC850
Hgt Polymer
Materiał AWC850 HGT (High Glycol Tolerant) to zupełnie nowa technologia materiałów odpornych 
na działanie cieczy hydraulicznych HFC na bazie glikolu powodującego degradację standardowych 
elastomerów.

AWC860
cherry Polymer
Dzięki swoim właściwościom mechanicznych AWC860 jest najlepszym rozwiązaniem dla wymagających 
zastosowań w trudnych warunkach, wydłuża bezawaryjne działanie maszyn i urządzeń

AWC805
Blue Polymer
Polimer AWC805 jest bardziej miękkim materiałem, który dopasowuje się do nierównych powierzchni  
w zużytych lub uszkodzonych urządzeniach, opóźniając konieczność przeprowadzenia kosztownych 
napraw Blue Polymer uszczelnia nawet porysowane tłoczyska.

Warunki Pracy

 awc805 Blue Polymer awc860 cherry Polymer awc850 Hgt Polymer

opis i korzyści

Typowe 
zastosowanie

Temperatura

Ciśnienie

Kompatybilność 
cieczy

•  Odpowiedni do pracy w wyższych 
temperaturach

• Mocna struktura polimerowa
•  Dłuższy okres użytkowania dzięki 

doskonałej odporności na ścieranie
• Bardzo niskie tarcie

Współczynnik 
tarcia

Wydłużenie 
przy zerwaniu

• Bardzo sprężysty
•  Przedłuża okres 

skutecznego działania lekko 
zużytego sprzętu

•  Dopasowuje się  
do nierównych powierzchni

•  Odporny na ciecze HFC na bazie 
glikolu  

•  Dłuższy okres użytkowania dzięki 
nowej technologii materiałowej

•  Doskonała odporność na zużycie  
i ścieranie

• Maszyny górnicze
• Maszyny kuźnicze
• Hutnictwo
• W trudnych warunkach pracy

• Maszyny górnicze
• Zapylone środowisko
• Prasy
• Stare, wypracowane 
siłowniki hydrauliczne

• Środowisko zagrożone pożarem
• Hutnictwo 
• Kuźnie 
• Odlewnie ciśnieniowe 

-50°C do 120°C-50°C do 85°C -50°C do 105°C

Max. 103,5 MPaMax. 103,5 MPa Max. 103,5 MPa

Ciecze na bazie oleju mineralnego, 
HFA-E, HFB (ISO 6743-4)

Ciecze na bazie oleju 
mineralnego, HFA-E, HFB  
(ISO 6743-4)

HFC, stężenie glikolu do 100%

0,18 do 0,22 na sucho0,35 na sucho 0,18 na sucho

540%580% 600%



 Materiały Zakres rozmiarów* Temperatura Ciśnienie Prędkość 
 (oznaczenie) mm (cale) ˚C (˚F) MPa (psi) m/s (ft/min)

 AWC700 (FKM) 6 do 152 (1/4 do 6) -30 do 200 (-20 do 400) 34,5 (5 000) 1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6 do 1 400 (1/4 do 55) -50 do 85 (-60 do 185) 103,5 (15 000) 1 (200)

 AWC805 (EU) 6 do 1 320 (1/4 do 52) -50 do 85 (-60 do 185) 103,5 (15 000) 0,5 (100)

 AWC830 (EU) 6 do 254 (1/4 do 10) -35 do 75 (-30 do 165) 52,0 (7 500) 0,9 (185)

 AWC850 (EU) 6 do 254 (1/4 do 10) -50 do 104 (-60 do 220) 103,5 (15 000) 0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6 do 508 (1/4 do 20) -50 do 120 (-60 do 250) 103,5 (15 000) 1,25 (250)

 Materiały Zakres rozmiarów* Temperatura Ciśnienie Prędkość 
 (oznaczenie) mm (cale) ˚C (˚F) MPa (psi) m/s (ft/min)

 AWC700 (FKM) 6 do 152 (1/4 do 6) -30 do 200 (-20 do 400) 34,5 (5 000) 1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6 do 1 400 (1/4 do 55) -50 do 85 (-60 do 185) 103,5 (15 000) 1 (200)

 AWC805 (EU) 6 do 1 320 (1/4 do 52) -50 do 85 (-60 do 185) 103,5 (15 000) 0,5 (100)

 AWC830 (EU) 6 do 254 (1/4 do 10) -35 do 75 (-30 do 165) 52,0 (7 500) 0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6 do 508 (1/4 do 20) -50 do 120 (-60 do 250) 103,5 (15 000) 1,25 (250)

11K 

8K™ 
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R11K R11KSPCR R11KWSPCR

dostĘPNe ProFile:

8K
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dzielony pakiet uszczelniający 
do tłoczysk w hydraulice 
Zaawansowana technologia pakietów 
uszczelniających dla zastosowań hydraulicznych 
o wysokich prędkościach oraz dla 
zarysowanych, uszkodzonych mechanicznie 
powierzchni tłoczysk i nurników.

*W celu uzyskania informacji o większych rozmiarach prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Chesterton.

n  Dzielone pierścienie 
ułatwiają montaż 

n  Mniejszy zacisk 
umożliwia pracę przy 
większej prędkości niż 
dla konwencjonalnych 
pakietów 

n  Konstrukcja warg 
reagujących na zmiany 
ciśnienia zmniejsza tarcie 
i wydłuża czas pracy 
uszczelnienia  

n  Połączenie dwóch 
materiałów zapewnia 
szczelność na nowych 
i porysowanych 
powierzchniach 

n  Konstrukcja dzielona 
eliminuje konieczność 
demontażu urządzeń

n  Jedna zoptymalizowana 
koncepcja uszczelnienia  
do zastosowania w różnych 
prasach i siłownikach

n  Połączenie dwóch 
materiałów do nowych  
i zużytych siłowników

n  Konstrukcja nie wymaga 
stosowania podkładek 
i dociągania dławika 

dzielone dwuelementowe 
uszczelnienie tłoczysk 
Eliminuje konieczność demontażu urządzeń 
w trakcie instalacji uszczelnienia i zapewnia 
szczelność na zużytych, zarysowanych 
powierzchniach.



 Materiały Zakres rozmiarów* Temperatura Ciśnienie Prędkość 
 (oznaczenie) mm (cale) ˚C (˚F) MPa (psi) m/s (ft/min)

 AWC700 (FKM) 6 do 152 (1/4 do 6) -30 do 200 (-20 do 400) 34,5 (5 000) 1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6 do 1 400 (1/4 do 55) -50 do 85 (-60 do 185) 103,5 (15 000) 1 (200)

 AWC830 (EU) 6 do 254 (1/4 do 10) -35 do 75 (-30 do 165) 52,0 (7 500) 0,9 (185)

 AWC850 (EU) 6 do 254 (1/4 do 10) -50 do 104 (-60 do 220) 103,5 (15 000) 0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6 do 508 (1/4 do 20) -50 do 120 (-60 do 250) 103,5 (15 000) 1,25 (250)

Normy mające zastosowanie:DIN/ISO 5597, DIN/ISO 5597-1, DIN/ISO 7425-2

 Materiały Zakres rozmiarów* Temperatura Ciśnienie Prędkość 
 (oznaczenie) mm (cale) ˚C (˚F) MPa (psi) m/s (ft/min)

 AWC700 (FKM) 6 do 152 (1/4 do 6) -30 do 200 (-20 do 400) 34,5 (5 000) 1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6 do 1 400 (1/4 do 55) -50 do 85 (-60 do 185) 103,5 (15 000) 1 (200)

 AWC805 (EU) 6 do 1 320 (1/4 do 52) -50 do 85 (-60 do 185) 103,5 (15 000) 0,5 (100)

 AWC830 (EU) 6 do 254 (1/4 do 10) -35 do 75 (-30 do 165) 52,0 (7 500) 0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6 do 508 (1/4 do 20) -50 do 120 (-60 do 250) 103,5 (15 000) 1,25 (250)
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22K 22KAER 22KAER1 22KN122KN

22KN5

22KE 22KEAER 22KEAER1

dostĘPNe ProFile:

10K 10K1
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uszczelnienie jednostronnego 
działania typu-u do tłoczysk 
i tłoków
Wysokiej jakości konstrukcja Typu-U  
do najbardziej wymagających zastosowań  
w hydraulice i pneumatyce. 

uszczelnienie 
jednostronnego działania 
typu-u do tłoczysk i tłoków
Szeroka rodzina profili uszczelnień 
hydraulicznych wysokiej jakości do nisko  
i wysoko ciśnieniowych zastosowań. 

*W celu uzyskania informacji o większych rozmiarach prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Chesterton.

n  Automatycznie reagujące 
na zmiany ciśnienia 
uszczelnienie dla 
uzyskania optymalnej siły 
uszczelnienia z minimalnym 
oporem tarcia

n  Sprężysta konstrukcja 
wargowa kompensuje 
nadmierne luzy 
promieniowe w zużytych 
siłownikach 

n  Zaawansowany 
technologicznie materiał 
wytrzymuje działanie 
na porysowanych, 
uszkodzonych 
powierzchniach 

n  Ostry profil wargi zgarnia 
zanieczyszczenia  
z powierzchni roboczej

n  Konstrukcja jednostronnego 
działania Typu-U zapewnia 
zero wycieków w pełnym 
zakresie działania 

n  Konstrukcja odporna 
na ścieranie, doskonałe 
wyniki w zastosowaniach 
hydraulicznych 

n  Geometria wargi stabilizuje 
uszczelnienie, zapobiegając 
skręceniu profilu i ułatwiając 
montaż

n  Zastosowanie konkretnych 
rozwiązań, w tym pierścienia 
przeciwwyciskowego, 
doprężacza  i dynamicznej/
statycznej konstrukcji 
wargowej zapewnia wysoką 
niezawodność nawet  
w najcięższych warunkach



 Materiały Zakres rozmiarów* Temperatura Ciśnienie Prędkość 
 (oznaczenie) mm (cale) ˚C (˚F) MPa (psi) m/s (ft/min)

 AWC700 (FKM) 6 do 152 (1/4 do 6) -30 do 200 (-20 do 400) 34,5 (5 000) 0,75 (150)

 AWC800 (EU) 6 do 1 400 (1/4 do 55) -50 do 85 (-60 do 185) 103,5 (15 000) 0,5 (100)

 AWC830 (EU) 6 do 254 (1/4 do 10) -35 do 75 (-30 do 165) 52,0 (7 500) 0,5 (100)

 AWC850 (EU) 6 do 254 (1/4 do 10) -50 do 104 (-60 do 220) 103,5 (15 000) 0,5 (100)

 AWC860 (EU) 6 do 508 (1/4 do 20) -50 do 120 (-60 do 250) 103,5 (15 000) 0,62 (125)

         Normy mające zastosowanie:DIN/ISO 4725-1, DIN/ISO 4725-2, DIN/ISO 6547

 Materiały Zakres rozmiarów* Temperatura Ciśnienie Prędkość 
 (oznaczenie) mm (cale) ˚C (˚F) MPa (psi) m/s (ft/min)

 AWC700 (FKM) 6 do 152 (1/4 do 6) -30 do 200 (-20 do 400) 34,5 (5 000) 1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6 do 1 400 (1/4 do 55) -50 do 85 (-60 do 185) 103,5 (15 000) 1 (200)

 AWC805 (EU) 6 do 1 320 (1/4 do 52) -50 do 85 (-60 do 185) 103,5 (15 000) 0,5 (100)

 AWC830 (EU) 6 do 254 (1/4 do 10) -35 do 75 (-30 do 165) 52,0 (7 500) 0,9 (185)

 AWC850 (EU) 6 do 254 (1/4 do 10) -50 do 104 (-60 do 220) 103,5 (15 000) 0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6 do 508 (1/4 do 20) -50 do 120 (-60 do 250) 103,5 (15 000) 1,25 (250)

28K/28K1

20K™  
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Pakiet uszczelniający  
do zastosowań na tłokach  
i tłoczyskach w hydraulice 
Rodzina sprawdzonych pakietów uszczelniających 
o wysokiej niezawodności do zastosowań 
hydraulicznych w trudnych warunkach.

Kompaktowe uszczelnienie 
hydrauliczne dwustronnego  
działania do ciężkich warunków pracy

Mocna konstrukcja uszczelnienia, połączona  
z technologią polimerową o wysokich parametrach 
wytrzymałościowych dla najbardziej wymagających 
urządzeń pracujących pod wysokim ciśnieniem.

*W celu uzyskania informacji o większych rozmiarach prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Chesterton.

n  Dzielone pierścienie 
ułatwiają montaż 

n  Symetryczna w przekroju 
konstrukcja wargowa  
może być stosowana  
do uszczelniania tłoków  
i tłoczysk  

n  Sprężyste wargi 
uszczelnienia 
zmniejszają siły tarcia 
na powierzchniach 
metalowych 

n  Elastyczny proces 
produkcyjny umożliwia 
wykonanie na dowolny 
wymiar - uszczelnienia 
toczone Speed Seal

n  Doskonały zamiennik  
dla 2-, 3-, lub 4-częściowych 
uszczelnień kompaktowych 

n  Doskonała odporność  
na ekstruzję 

n  Konstrukcja odporna 
na ścieranie zapewnia 
wytrzymałość w trudnym 
środowisku

n  Niezrównana odporność  
na obciążenie udarowe  
i skoki ciśnienia



 Materiały Zakres rozmiarów* Temperatura Prędkość 
 (oznaczenie) mm (cale) ˚C (˚F) m/s (ft/min)

 AWC700 (FKM) 6 do 152 (1/4 do 6) -30 do 200 (-20 do 400) 1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6 do 1 400 (1/4 do 55) -50 do 85 (-60 do 185) 1 (200)

 AWC830 (EU) 6 do 254 (1/4 do 10) -35 do 75 (-30 do 165) 0,9 (185)

 AWC850 (EU) 6 do 254 (1/4 do 10) -50 do 104 (-60 do 220) 0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6 do 508 (1/4 do 20) -50 do 120 (-60 do 250) 1,25 (250)

 Materiał nasadki Zakres rozmiarów* Temperatura Ciśnienie Prędkość m/s 
 (oznaczenie) mm (cale) ˚C (˚F) MPa (psi) Posuwisto-zwrotny/ 
     obrotowy

 **AWC800 (EU) do 1 400 (55) -35 do 85 (-30 do 185) 34,5 (5 000) 0,85 (185)/0,5 (100)
 **AWC850 (EU) 6 do 254 (1/4 do 10) -50 do 104 (-60 do 220) 34,5 (5 000) 0,9 (185)/0,5 (100)
 **AWC860 (EU) do 508 (20) -35 do 120 (-30 do 250) 34,5 (5 000) 1,25 (250)/0,75 (150)
 ***AWC300 do 600 (24) -35 do 120 (-30 do 250) 34,5 (5 000) 15 (3 000)/5,0 (960) 
 (PTFE wypełniany włóknami szklanymi)

 ***AWC400 do 600 (24) -35 do 120 (-30 do 250) 34,5 (5 000) 15 (3 000)/5,0 (960) 
 (PTFE wypełniany włóknami węglowymi)

 **AWC500  do 600 (24) -35 do 120 (-30 do 250) 34,5 (5 000) 15 (3 000)/5,0 (960) 
 (PTFE wypełniany brązem)
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CCS

W5K i W21K
CCS CCS1 CCS2 CCS3

sPecyFiKacje

dostĘPNe ProFile:

W21KT5 W21KC W21KC1 W21KCS W21KH W21KM

W21KR W21KS CW21K CW21K1 CW21K2 CW21K3 WCCS

W5K W21K

sPecyFiKacje

dostĘPNe ProFile:
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Kompaktowe uszczelnienia 
tłokowe i tłoczyskowe
Wysokojakościowy system dwuelementowy 
do uszczelniania  w obu kierunkach  
w zastosowaniach hydraulicznych  
i pneumatycznych.

Pierścienie zgarniające  
do zastosowań w hydraulice 
i pneumatyce 
Wysoce skuteczna ochrona układów/siłowników 
hydraulicznych i pneumatycznych.

*W celu uzyskania informacji o większych rozmiarach prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Chesterton.

Normy mające zastosowanie: DIN/ISO 4725-1 i 4725-2   **element elastomerowy z mat. Buna 
***element elastomerowy z mat. FKM 

Normy mające zastosowanie: DIN/ISO 6195, ISO 3320

n  PTFE drugiej generacji 
i wysoko-jakościowe 
polimery zapewniają lepsze 
własności i wytrzymałość

n  Konstrukcja o zacisku 
promieniowym 
uszczelnienia zwiększa siłę 
uszczelniającą ze wzrostem 
ciśnienia w systemie 

n  Znacznie zmniejszone 
tarcie z eliminacją zjawiska 
skokowego ruchu tłoczysk  
i tłoków (Stick-Slip)  

n  Doskonała odporność 
na działanie związków 
chemicznych i temperatury

n  Profil z ostrą wargą 
skutecznie zgarnia 
zanieczyszczenia  
z powierzchni

n  Zapobiega zarysowaniom 
powierzchni  
i zanieczyszczeniu systemu

n  Konstrukcja odporna 
na ścieranie zapewnia 
wytrzymałość w trudnym 
środowisku

n  Wydłuża czas działania 
urządzeń i zapobiegając 
zniszczeniu i awariom



 Materiały Zakres rozmiarów* Temperatura Ciśnienie Prędkość 
 (oznaczenie) mm (cale) ˚C (˚F) MPa (psi) m/s (ft/min)

 AWC700 (FKM) 6 do 152 (1/4 do 6) -30 do 200 (-20 do 400)  1,5 (300)

 AWC800 (EU) 6 do 1 400 (1/4 do 55) -50 do 85 (-60 do 185)  1 (200)

 AWC830 (EU) 6 do 254 (1/4 do 10) -35 do 75 (-30 do 165)  0,9 (185)

 AWC860 (EU) 6 do 508 (1/4 do 20) -50 do 120 (-60 do 250)  1,25 (250)

 Materiały Zakres rozmiarów* Temperatura 
 (oznaczenie) mm (cale) ˚C (˚F)

 AWC520 (Czyste PTFE) 6 do 600 (1/4 do 24) Niskotemperaturowy do 230 (niskotemperaturowy do 450)

 AWC650 (Acetal) 6 do 381 (1/4 do 15) -30 do 90 (-20 do 200)

 AWC665 (Nylon z MoS2) >381 do 1 450 (>15 do 57) -40 do 105 (-40 do 212)

 AWC663 (PA-6) 6 do 600 (1/4 do 24) -40 do 105 (-40 do 212)

PoLyMEr SEALS – Hydraulic and Pneumatic Seals

44

USzCzELnIEnIA do HydrAULIKI SIłoWEj I PnEUMATyKI

23K

9K

dostĘPNe ProFile:

sPecyFiKacje

R23K P23K

dostĘPNe ProFile:

R9K R9KD R9K2 ORB

P9K P9KD P9K2

sPecyFiKacje
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uszczelnienia pneumatyczne 
tłoków i tłoczysk 
Unikalna konstrukcja uszczelnienia  
w połączeniu z zaawansowaną technologią 
polimerową dla zapewnienia niskiego tarcia 
w zastosowaniach pneumatycznych. 

Pierścienie przeciw-wyciskowe 
do zastosowań w hydraulice 
Zaprojektowane aby chronić uszczelnienia przed 
wyciskaniem szczelinowym w urządzeniach 
pracujących w trudnych warunkach i pod 
wysokim ciśnieniem. 

*W celu uzyskania informacji o większych rozmiarach prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Chesterton.

n  Unikalna geometria 
wargi zapewnia 
optymalne uszczelnienie 
dla zastosowań 
pneumatycznych  
oraz niskie opory ruchu

n  Zaokrąglona konstrukcja 
wargi zapewnia trwały 
film smarny minimalizując 
tarcie 

n  Unikalna konstrukcja 
zmniejsza ciepło tarcia  
i zużycie energii

n  Eliminuje zjawisko 
niepłynnego ruchu 
„Stick-Slip”

n  Zapobiega wyciskaniu 
elementów uszczelnień 
do szczelin: wydłuża okres 
między naprawami  
i czas pracy uszczelnień

n  Wytwarzanie w procesie 
toczenia umożliwia 
wykonanie na dowolny 
kształt i rozmiar 

n  Dostępne w różnych 
profilach i wersjach 
materiałowych

n  Dzielona konstrukcja ułatwia 
instalację bez demontażu 
części maszyn

0,9 (125)



 Materiały** Zakres rozmiarów* Temperatura Wytrzymałość na Prędkość 
 (oznaczenie) mm (cale) ˚C (˚F) ściskanie MPa/psi zgodnie z m/s (ft/min) 
    ASTM/ISO

 AWC630 25 do 152 -45 do 175 138,1 / 20 000 1 (200) 
 PEEK bez wypełniaczy (1 do 6) (-50 do 350 ) ASTM D695 

 AWC635 25 do 152 -45 do 175 179,5 / 26 000 1 (200) 
 PEEK wypełniany  (1 do 6) (-50 do 350 ) ASTM D695 
 włóknem szklanym  

 AWC650 25 do 381 -31 do 73 55,2 / 8 000 1 (200) 
 Acetal (POM) (1 do 15) (-25 do 165) ASTM D695 

 AWC665 381 do 1 450 -40 do 105 96,7 / 14 000 1 (200) 
 Nylon z MoS2 (15 do 57) (-40 do 212) ISO 604
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18K i 19K

WR

18K 19K

dostĘPNe ProFile:

WR R9KL WRTR WRUR P9KL WRTP WRUP

dostĘPNe ProFile:

sPecyFiKacje

U
szczelnienia do hydrauliki  

siłow
ej i pneum

atyki 

Pierścienie prowadzące  
do zastosowań w hydraulice 
i pneumatyce 
Wysokowydajne wymienne pierścienie 
prowadzące do siłowników. 

sPecyFiKacje

 Materiał** Zakres rozmiarów* Temperatura Wytrzymałość na ściskanie Prędkość 
 (oznaczenie) mm (cale) ˚C (˚F) MPa (psi) m/s (ft/min)
    ASTM D695 

 AWC660 40% nylon 
do 508 (do 20) -40 do 121 (-40 do 250) 158,8 (23 000) 1,25 (250) wypełniany włóknem szklanym 

 odlewany ciśnienowo

18K calowe
 Przekrój Wysokość Zakres średnicy zewnętrznej 
 (S), cal (H1), cal (OD), cal

  0,375 1 do 4
 

0,125
 0,500 1,5 do 6

  0,750 3,5 do 8
  1,000 4 do 20

19K metryczne
 Przekrój Wysokość Zakres średnicy zewnętrznej 
 (S), mm (H1), mm (OD), mm

  5 20 do 140
 

2,5
 9 55 do 220

  14 70 do 400
  24 315 do 400

n  Nylon stabilizowany 
termicznie - nośność 
porównywalna z tulejami 
brązowymi lub wyższa

n  Wymienne prowadzenia 
chronią przed kontaktem 
metal-metal i wydłużają 
żywotność urządzeń 

n  Zmniejszają luzy 
promieniowe tym samym 
wydłużając żywotność 
uszczelnień 

n  Konstrukcje dzielone 
skracają czas postoju 
potrzebny na wymianę 

Pierścienie prowadzące  
do zastosowań w hydraulice 
i pneumatyce 
Pierścienie prowadzące produkowane  
na  zamówienie do hydrauliki i pneumatyki.

Stosowane normy: IDIN/ISO 10776

*W celu uzyskania informacji o większych rozmiarach prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Chesterton.

**Inne materiały dostępne na zapytanie.

n  Wymienne prowadzenia 
to ekonomiczna metoda 
zwiększenia trwałości 
urządzeń 

n  Zmniejszają luzy 
promieniowe, zapobiegają 
kontaktowi metal-metal 
przez co wydłużają czas 
pracy uszczelnień 

n  Wykonywane na miarę 
pierścienie nie wymagają 
niepotrzebnych modyfikacji 
konstrukcji 

n  Produkowane w procesie 
toczenia umożliwiają 
wykonanie na dowolny 
kształt i rozmiar 



 Rozmiar zaworu  Zastępowany Ilość Mały zestaw nr kat. Zestaw Standard nr kat.  Duży zestaw nr kat.  
 (porty) o-ring (szt.) zestawu# CLK0104 zestawu# CLK0105 zestawu# CLK0155

 NG6 (A,B,P,T) OR9,25x1,78 25 √ √ √

 NG10 (A,B,P,T) OR12x2 25 √ √ √

 NG10 (x,Y) OR10,82x1,78 25 √ √ √

 NG16 (A,B,P,T) OR22x2,5 25 √ √ √

 NG16 (x,Y) OR10x2 25 √ √ √

 NG25 (A,B,P,T) OR27x3 25  √ √

 NG25 (x,Y) OR19x3 25  √ √

 NG32 (A,B,P,T) OR42x3 25   √

 NG32 (x,Y) OR19x3 25   √

PoLyMEr SEALS – Hydraulic and Pneumatic Seals
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USzCzELnIEnIA do HydrAULIKI SIłoWEj I PnEUMATyKI

Traditional O-Ring

Chesterton M20K O-Ring Valve Seal

M20K

*W celu uzyskania informacji o większych rozmiarach prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Chesterton.

Produkty wspomagające

652 – środek 
konserwująco - 
smarujący  
do pneumatyki
Czyści, chroni i wydłuża 
żywotność urządzeń 
pneumatycznych i  
zaworów. Patrz s. 51.

785 i 785 Fg
Pasty przeciwzakle-
szczeniowe 
zapobiegające  
zatarciu w warunkach 
skrajnie wysokich  
nacisków Patrz s. 54.

860 – Formowalne 
uszczelnienia  
polimerowe
dwuskładnikowy wyciskany  
z tuby preparat do  
uszczelniania przylg, kołnierzy 
i gwintów. Patrz s. 56.
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staNdardowe dostĘPNe zestawy

Normy mające zastosowanie: DIN24340, ISO 5781, ISO 4401, ISO 5263, ISO 6264, ISO 6263 i CETOP RP:121H

zestawy zamienników o-ringów 
do zaworów hydraulicznych 
Stworzony z zaawansowanego polimeru 
AWC800 model uszczelnienia Chesterton®  
do zaworów i rozdzielaczy hydraulicznych  
zapewnia dłuższy okres użytkowania niż 
tradycyjne O-ringi, zmniejszając  
częstotliwość konserwacji i wycieki.

n  Wysokiej jakości materiał 
polimerowy Chesterton 
AWC800 (EU)

n  Wysoka odporność  
na trwałe odkształcenie  
i wyciskanie szczelinowe 

n  Długotrwała sprężystość 
bez efektu starzenia  
się materiału 

n  Bezpośredni zamiennik  
bez konieczności 
modyfikacji zaworów
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centra Produkcyjne 
speedseal 

l SpeedSeal Niemcy – Ismaning 

l SpeedSeal Szwecja – Karlshamn

l SpeedSeal Węgry – Mogyorod 

l  SpeedSeal Włochy – Rzym 
(od 2014 roku)

CEnTrA ProdUKCyjnE SPEEdSEAL® 

szybko i sprawnie
W ramach usługi Chesterton SpeedSeal  
zamówienia realizowane są tego samego 
dnia z Centrów Produkcyjnych na terenie  
Europy i Bliskiego Wschodu. 

Nasze w pełni zintegrowane zakłady wykorzystują  
zaawansowane centra obróbcze oraz bogatą ofertę 
materiałów i profili aby zapewnić szeroki zakres 
zastosowań oferowanych produktów.

n Dostawa w ciągu 24 godzin*

n Wielkość uszczelnień do Ø1 400 mm*

n Rozwiązania indywidualne

n Projektowanie CAD dla hydrauliki siłowej

n Możliwość zamawiania prototypów

n Remonty i modernizacje siłowników i urządzeń

*Obowiązują dodatkowe warunki dostaw. Prosimy o kontakt celem ustale-
nia dodatkowych opcji usługi SpeedSeal.



SMAry I CHEMIA PrzEMySłoWA

Najnowocześniejsze technologie, przyjazne 
dla środowiska alternatywne rozwiązania oraz 
rygorystyczna kontrola jakości procesów przyczyniają 
się do spełnienia oczekiwań klientów:

	 n Zwiększonej produktywności 
	 n Obniżenia kosztów
	 n Zmniejszenia kosztów utylizacji i robocizny 

We współpracy z naszymi kanałami dystrybucji  
na świecie i lokalnymi specjalistami przeszkolonymi 
przez producenta Chesterton oferuje wysoką jakość, 
znakomitą obsługę klienta, wsparcie techniczne 
i dostawy. 

Na poniższych stronach znajduje się przegląd 
naszych produktów chemii przemysłowej.  
Aby uzyskać szczegółowe informacje na 
temat poszczególnych produktów, należy 
zgłosić się do lokalnego specjalisty 
Chesterton.

wydajNośĆ, jaKośĆ 
  i ProduKtywNośĆ
Chesterton oferuje produkty i kompleksowe rozwiązania zaspokajające potrzeby procesu produkcji, 
zakładu i konserwacji.

n Smary i oleje 
n Specjalistyczne środki konserwujące 

n Środki myjące i odtłuszczające 
n  Płyny do obróbki metalu i ochrony przeciw korozyjnej



Wodorozcieńczalne - zasadowe
Usuwają ropopochodne, tłuszcze, oleje  

organiczne, brud, pyły, biodegradowalne

Kwasowe
Usuwają rdzę,  

zgorzeliny,  
biodegradowalne

na bazie węglo-
wodorów
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Środki myjące i odtłuszczające
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Przewodnik doboru smarów i chemii przemysłowej
Aby uzyskać pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania do Państwa aplikacji, należy skontaktować się z lokalnym przedsta-
wicielem Chesterton.
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Zbiornik mieszający

Olej ciężki, kleje

Zbiornik zanurzeniowy

Tłuszcz, olej węglowodorowy, kurz

Rdza i tlenki

Kamień, zgorzelina

Części Stanowisko odtłuszczania

Czyszczenie lub szorowanie ręczne

Czyszczenie parą

Zbiornik zanurzeniowy

Wstępne oczyszczanie części/maszyn

Oleje organiczne - tłuszcze zwierzęce, tłuszcze roślinne

Zbiorniki i naczynia

Urządzenia przetwórstwa spożywczego

Czyszczenie ciśnieniowe

Komora/tunel natryskowy

Ultradźwiękowe

Zamknięty obieg, rurociągi

Budowle, podłogi i ściany

Chłodnice, skraplacze, wymienniki ciepła

Płuczki podłogowe

Silniki elektryczne 
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SMAry I CHEMIA PrzEMySłoWA

smary i oleje
Gama smarów Chesterton gwarantuje jakość i wsparcie dla całego 
procesu produkcji i wszystkich czynności konserwacyjnych.

Gama smarów Chesterton®:

Kluczowe zastosowania obejmują:
n Łańcuchy
n Łożyska
n Liny
n Pneumatykę

n  Otwarte przekładnie 
zębate

n Środki przeciw- 
 zakleszczeniowe do  
 połączeń gwintowych 

n Zawory
n  Zastosowania przy 

ekstremalnych 
ciśnieniach

n Wydłuży okres użytkowania urządzeń
n Zmniejszy koszty
n Zwiększy opłacalność

n Poprawi niezawodność
n Zwiększy produktywność

olej do sworzni i tulejek łańcuchowych — ogólnego stosowania
Lekki olej o doskonałej jakości, który przedostaje się do szczelin między tulejami 
łańcuchowymi a sworzniem, aby zapewnić niezbędne smarowanie.

syntetyczny olej smarujący  – działanie w wysokich 
temperaturach
W 100% syntetyczny olej o doskonałej jakości, który zarówno czyści, jak i zapewnia 
smarowanie w szerokim zakresie temperatur, od -25°C do 270°C (-13°F to 518°F).

Szybka penetracja
Dodatki wysokociśnieniowe zwiększają 
możliwość przenoszenia obciążenia
Nie gromadzi narostów pyłu i kurzu
Nie pozostawia lepkich pozostałości po smarze
Długotrwały niewysychający film smarny
-23˚C do 150˚C (-10˚F to 300˚F)
Dostępne wielkości pojemników:  
Aerozol, 20 l, 208 l

Urządzenia o napędzie łańcuchowym
Przenośniki
Urządzenia pakujące
Wciągarki łańcuchowe
Wózki widłowe
Piły łańcuchowe

Charakterystyka produktu zastosowania

Małe parowanie
Niski stopień karbonizacji
Duża zdolność czyszcząca - samooczyszczenie
Domieszki wysokociśnieniowe zwiększają 
możliwość przenoszenia obciążenia
Dostępne wielkości pojemników: Aerozol (tylko 
610), (tylko 610/610HT), 20 l, 208 l

Urządzenia działające w podwyższonej  
temperaturze
Chłodnie
Trudne warunki pracy
Piece i łańcuchy wysokotemperaturowe
Łożyska
Przekładnie

Charakterystyka produktu zastosowania

610 Główne normy lepkości - ISO VG 68 - 610, ISO VG 220 - 610MT Plus, ISO VG 460+ - 610HT

Zarejestrowane przez NSF
636FG - odmiana smaru 610MT dla przemysłu spożywczego (Food grade)

n  Wydłużony okres 
użytkowania łańcucha

n  Zmniejszone zużycie smaru

n  Zmniejszone zużycie 
energii

n Mniejsze zużycie oleju

n  Zmniejsza czas przestojów  
i czyszczenia

n  Zmniejsza zużycie energii

n  Zwiększa żywotność 
urządzeń

OLEJE

Zarejestrowane przez NSF
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smar do zastosowań w przemyśle spożywczym
Oszczędny, do wszechstronnego zastosowania, nieplamiący, wnikający smar,  
zakwalifikowany przez NSF jako niegroźny w przypadku sporadycznego kontaktu 
z żywnością, spełniający normy FDA.

spraflex®/spraflex® gold
Smar do napędów łańcuchowych, otwartych przekładni zębatych oraz lin.  
Zapewnia długotrwałą, odporną na wyciskanie „tarczę ochronną” dla sprzętu  
nadmiernie zużywającego się z powodu wysokich obciążeń.

Przejrzysty, bezbarwny i bezzapachowy
Bezpieczny w użytkowaniu
-9˚C do 120˚C (15˚F do 250˚F)
dostępne wielkości pojemników:  
Aerozol, 20 l, 208 l

Urządzenia biorące udział w procesie  
produkcyjnym żywności, napojów i leków,  
taki jak:
 Napędy łańcuchowe
 Tłoki
 Zawory
 Wałki i rolki
 Pneumatyka

Charakterystyka produktu zastosowania

Charakterystyka produktu zastosowania
Brak wyciskania smaru
Nieściekający
Samoprzylegający smar elastyczny
Odporny na opary kwasów
Chroni przed rdzą i korozją
Dostępne wielkości pojemników:  
Aerozol, 20 l, 208 l

Łańcuchy
Otwarte przekładnie zębate
Liny
Urządzenia działające w środowisku dużej 
wilgotności lub zanurzone w wodzie
Uwaga:  Użyj 715 Spraflex® Gold firmy Chesterton 

tam, gdzie potrzeba cienkiej, nieplamiącej 
warstwy

Zarejestrowane przez NSF H1 
Zgodny z FDA 178.3620

Zarejestrowane przez NSF

n  Zmniejsza zużycie smaru

n Odporny na wodę

n  Zapewnia długą  
żywotność urządzeń

n Bezpieczny w użytkowaniu

n  Zmniejsza zużycie energii 

n  Wydłuża okres  
użytkowania sprzętu

smar konserwujący do urządzeń pneumatycznych
Wysokowydajna formuła o niskiej lepkości zmniejsza nawet o 90% koszty obsługi 
pneumatyki, skraca czas przestoju i zmniejsza liczbę zacięć i błędów działania. 
Czyści, chroni i wydłuża okres użytkowania urządzeń pneumatycznych.

Nie tworzy narostów smaru
Zapobiega wysychaniu uszczelnień/o-ringów
Zmniejsza pobór mocy i opory ruchu
Usuwa rdzę, osad i pył ze wszystkich narzędzi  
 powietrznych i ich smarów
Dostępne wielkości pojemników:  
475 ml, 20 l, 208 l

Narzędzia pneumatyczne
Siłowniki
Smarownice pneumatyczne
Pneumatyczne klucze udarowe, młoty udarowe i 
wiertarki
Pneumatyczne układy sterowania
Maszyny CNC
Roboty
Narzędzia montażowe na liniach produkcyjnych

Charakterystyka produktu zastosowania

Zarejestrowane przez NSF

n  Zmniejsza tarcie i ogranicza 
zużycie powietrza

n Oczyszcza i smaruje

n Zapobiega korozji
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625 CXF, 630 SXCF

SMARY

Htg Nlgi #1, Htg Nlgi #2
Wysokowydajny smar z inhibitorami korozji, o znakomitej odporności na wysokie 
naciski i doskonałej odporności na wypłukiwanie wodą. Temperatura pracy  
w zakresie od -40°C (-40°F) do 204°C (400°F)

Znakomita odporność na wodę
Doskonała ochrona przed korozją
Kompatybilny z popularnymi smarami stałymi
Doskonała odporność na ścinanie
Przeciwutleniacze zapobiegają twardnieniu
QBT™ Quiet Bearing Technology  
 (Technologia Cichej Pracy Łożysk)
Dostępne wielkości pojemników: 400 g, 18 kg, 
 55 kg, 181 kg

Praca w środowisku o wysokiej wilgotności  
 i temperaturze m.in.:
 Zakłady papiernicze
 Zakłady wydobywcze
 Obróbka stali, aluminium i metali
 Środowisko morskie
 Elektrownie
 Wodociągi i oczyszczalnie ścieków

Charakterystyka produktu zastosowania

Zarejestrowane przez NSF

n  Zwiększa żywotność 
łożyska

n Zmniejsza czas przestoju

n Zwiększa wydajność

n Zmniejsza zużycie smaru

Wysokowydajny smar z inhibitorami korozji, o znakomitej odporności na wysokie 
naciski i doskonałej odporności na wypłukiwanie wodą. 635 jest produkowany  
na bazie związków syntetycznych i oferuje znakomitą stabilność w wysokich  
i niskich temperaturach oraz odporność na parę i substancje żrące. Zakres pracy  
w temperaturze od -40°C (-40°F) do 240°C (464°F).

Możliwość przenoszenia dużych obciążeń
Duża stabilność termiczna
Znakomita odporność na wypłukiwanie wodą
Doskonała ochrona przed korozją
Dostępne wielkości pojemników: 400 g, 18 kg,  
 55 kg, 180 kg

Zakłady ze środowiskiem o dużej wilgotności  
 i temperaturze m.in.:
 Zakłady papiernicze
 Zakłady wydobywcze
 Obróbka stali, aluminium i metali
 Środowisko morskie
 Elektrownie
  Wodociągi i oczyszczalnie ścieków

Charakterystyka produktu zastosowania

n  Zwiększa żywotność 
łożyska

n Zmniejsza czas przestoju

n Zwiększa wydajność

n Zmniejsza zużycie smaru

Znakomita odporność na wypłukiwanie wodą
Doskonała ochrona przed korozją
Kompatybilne z popularnymi smarami stałymi
Wyjątkowa odporność na ścinanie
Przeciwutleniacze zapobiegają twardnieniu 
 i krystalizacji
Dostępne wielkości pojemników:  
Aerozol (tylko 630 SxCF), 400 g, 18 kg, 55 kg, 180 kg

Przemysł spożywczy, farmaceutyczny i produkcja  
 napojów
Urządzenia przetwórcze i pakujące
Linie do napełniania butelek
Sortowniki owoców
Dozowniki past i sosów
Urządzenia puszkujące
Urządzenia pakujące mięso
Urządzenia do napełniania kartonów

Charakterystyka produktu zastosowania

Wysokowydajne, smary dopuszczone do kontaktu z żywnością, z inhibitorami korozji, 
o znakomitej odporności na wysokie naciski i na wypłukiwanie wodą.

625 CXF— Zakres temperaturowy od -30°C (-22°F) do 204°C (400°F) 
630 SXCF—Zakres temperaturowy od -40°C (-40°F) do 240°C (464°F)

Zarejestrowane przez NSF H1
Zgodny z rozporządzeniem FDA 178.3570.

n  Zwiększa żywotność 
łożyska

n Zmniejsza czas przestoju

n Zwiększa wydajność

n Zmniejsza zużycie smaru
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Lubri-Cup™ EM

Smarownica  
Lubri-Cup™ VG Mini
Automatyczna jednopunktowa smarownica dozująca smary Chesterton w 
najważniejszych miejscach, eliminuje nadmierne i niedostateczne nasmarowanie. 

Kompaktowa, wygodna, solidna smarownica, 
łatwa w montażu i prosta w działaniu
Zaprogramowane interwały dozowania smaru – 
co 1, 3, 6, 9 lub 12 miesięcy
Działanie na odległość: do 0,3 m
Napęd elektrochemiczny (azot)
Szczelnie wbudowany mikroprocesor
Możliwość włączania i wyłączania

Do wszelkich zastosowań przemysłowych, w tym:
 Kopalnie i zakłady przeróbki rud
 Elektrownie
 Zakłady papiernicze
 Wodociągi i oczyszczalnie ścieków
 Huty i zakłady metalurgiczne 

Charakterystyka produktu zastosowania

n Oszczędne w eksploatacji

n  Przezroczyste naboje dla 
kontroli ilości smaru

n  Niezawodny system 
 smarowania
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Automatyczna jednopunktowa smarownica dozująca smary Chesterton  
w najważniejszych miejscach, eliminuje nadmierne i niedostateczne nasmarowanie.

Sterowany mikroprocesorem, „impulsowy” 
 układ dozujący
Programowalny - działa do 12 miesięcy
Wymienne pojemniki smaru i bateria
Smaruje do 8 łożysk - odległość do 6 m 
 (19 ft) 
Szczelnie wbudowany mikroprocesor

Wszystkie branże przemysłu m.in.:
 Zakłady papiernicze
 Górnictwo
 Zakłady obróbki metalu
 Huty
 Środowisko morskie

Charakterystyka produktu zastosowania

Lubri-Cup™ EM Zasilany baterią
Lubri-Cup™ EM SP  Synchronizowany z maszyną i zasilany zewnętrznie  

(zasilanie prądem stałym lub zmiennym)

dostępne wersje:

n  Niezawodny układ 
smarujący

n Przyjazny dla użytkownika

n  Dobry stosunek kosztów  
do korzyści

SMAROWNICE

Smarownica olejowa  
Lubri-Cup™ OL 500
Automatyczny dozownik podaje oleje Chesterton na łańcuchy i w inne ważne miejsca.

Sterowany mikroprocesorem, „impulsowy” 
 układ dozujący
Programowalny - działa do 12 miesięcy
Napełnialny
Smaruje do 4 punktów
Szczelnie wbudowany mikroprocesor

Wszystkie branże przemysłu m.in.:
 Zakłady papiernicze
 Tartaki
 Zakłady wydobywcze
 Huty
 Przemysł spożywczy, farmaceutyczny 
 Przemysł ogólny

Charakterystyka produktu zastosowania

Lubri-Cup™ 500cc oiler Zasilany baterią
Lubri-Cup™ 500cc oiler  Olejarka Lubri-Cup™ 500 cm3 synchronizowana maszyną i zasilana 

zewnętrznie prądem stałym
Lubri-Cup™ 500cc oiler  Olejarka Lubri-Cup™ 500 cm3 synchronizowana maszyną i zasilana 

zewnętrznie prądem zmiennym

Dostępne wersje

n  Przyjazny dla środowiska, 
napełnialny pojemnik

n  Przyjazny dla użytkownika  
z dużym wyświetlaczem 
LCD

n  Dobry stosunek kosztów  
do korzyści
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Pasty przeciwzakleszczeniowe 
Preparat nowej generacji zapobiegający zatarciu zawiera mieszankę niezwykle 
drobnych, nieorganicznych cząstek w nisko-karbonizującym, bezpyłowym,  
syntetycznym nośniku. Odporny na wysokie temperatury i naciski.

acr
783 łączy wysoką wydajność przemysłowych smarów zapobiegających zatarciu 
z doskonałą ochroną przed korozją i odpornością na wypłukanie wodą. 783 jest 
doskonały w sytuacjach, gdy przyczyną zatarcia śruby jest korozja.

Ułatwia demontaż do 1 204°C (2 200°F)
Wnika w mikropęknięcia
Brak toksycznych metali ciężkich
Do ekstremalnych obciążeń  
 do 4 730 kg/cm2 (67 570 psi)
Dostępne wielkości pojemników:  
 785: 200 g, 250 g, 500 g, Aerozol, 24 kg
 785FG: 200 g, 500 g

Do użytku we wszystkich gałęziach przemysłu
Do śrub
Do wkrętów
Do wrzecion
Do gwintów rurowych
Do elementów ciasno - pasowanych
Do tulei pomp
Uwaga: FG oznacza produkt dopuszczony  
 do kontaktu z żywnością

Charakterystyka produktu zastosowania

Ułatwia demontaż do 900°C (1 652°F)
Wnika w mikropęknięcia
Brak toksycznych metali ciężkich
Do ekstremalnych obciążeń  
 do 8 928 kg/cm2 (127 000 psi)
Bezpieczniejszy niż tradycyjne oparte na metalu  
 smary zapobiegające zatarciu
Dostępne wielkości pojemników:  
 250 g, 500 g, 24 kg

Do użytku we wszystkich gałęziach przemysłu
Do śrub
Do wkrętów
Do wrzecion
Do gwintów rurowych
Do elementów ciasno - pasowanych
Do tulei pomp

Charakterystyka produktu zastosowania

Zarejestrowane przez NSF

n  Smarowanie przy montażu  
i demontażu

n Ochrona przed korozją

n  Bez konieczności przelicza-
nia momentu naciągu śruby

n  Doskonała ochrona przed 
korozją i odporność  
na wypłukanie wodą

n  Smary do montażu  
i demontażu

n  Smary do montażu 
i demontażu

n  Ochrona przed korozją

n  Bez konieczności przelicza-
nia momentu naciągu śruby

Preparat przeciwzakleszczeniowy na bazie niklu 
Wysokowydajny preparat zapobiegający zatarciu na bazie niklu. Łączy zapobiegające 
zatarciu właściwości koloidalnego niklu z odporności na wysokie naciski i korozję,  
w oleistej zawiesinie, która wytrzymuje temperatury rzędu 1 425°C (2 597 °F).

Bardzo drobne cząsteczki
Chroni przed zatarciami i korozją
Chroni przed zgrzewaniem “na zimno”
Wytrzymuje ekstremalne obciążenia
 do 1 425°C (2 597°F)
Dostępne wielkości pojemników: 250 g, 500 g,  
 Aerozol, 20 l

Do użytku we wszystkich gałęziach przemysłu
Mechaniczny montaż:
  wkrętów, śrub dwustronnych, kołnierzy, 

połączeń wtłaczanych,
 wrzecion zaworów, tulei pomp, śrub,
 tulei, uszczelek, łożysk

Charakterystyka produktu zastosowania

Spełnia normę MIL-A-907D
Zarejestrowany zgodnie z NSF 
772 Premium Preparat przeciwzakleszczeniowy — 
certyfikowany dla przemysłu nuklearnego 
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specjalistyczne preparaty do konserwacji
Nasze wysokowydajne technologie to preparaty chemiczne, których celem jest:

 -  Zmniejszenie liczby powtarzalnych czynności konserwacyjnych
 - Zmniejszenie ilości zużywanych środków chemii technicznej
 -  Skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie mechanicznych czynności konserwacyjnych
 - Poprawienie niezawodności urządzeń
 - Poprawienie bezpieczeństwa pracy pracownika

Zastosowania obejmują:

n  Uszczelnianie gwintów
n  Środki penetrujące 
n Uszczelnianie korpusów i przylg

n  Środki myjące i odtłuszczające
n  Płyny do obróbki metali
n  Ochrona przed korozją

rustsolvo®
Szybko działający, olej penetrujący o wysokiej jakości, który dociera do niedostępnych 
miejsc i uwalnia zapieczone nakrętki, śruby i wkręty bez uszkadzania metalu.

sprasolvo®
Szybko działający, olej penetrujący w wygodnym niepalnym aerozolu.  
Doskonale dociera do trudno dostępnych miejsc, gdzie rdza, smoła, olej i brud 
mogą utrudniać usunięcie nakrętek, śrub i wkrętów.

Bezpieczny dla powierzchni plastikowych  
i malowanych
Nie zawiera glikoli, alkoholi, DMSO 
  (dimetylosulfotlenku) ani rozpuszczalników  

na bazie chlorków
Przyjemny zapach
Wnika w mikroszczeliny
Dostępne wielkości pojemników: 1 l, 20 l, 208 l

Używaj do wszystkich skorodowanych  
  lub zatartych połączeń gwintowanych  

w najbardziej wymagających środowiskach 
przemysłowych

Precyzyjne spryskiwanie
Bezpieczny dla powierzchni plastikowych 
 i malowanych
Nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników  
 na bazie chlorków
Wnika do mikroszczelin
Dostępne wielkości pojemników: Aerozol

Używaj do wszystkich skorodowanych  
  lub zatartych połączeń gwintowanych  

w najbardziej wymagających środowiskach 
przemysłowych

Uwaga: FG oznacza produkt dopuszczony  
do kontaktu z żywnością

Charakterystyka produktu zastosowania

Zarejestrowane przez NSF
723FG—Zgodny z normami FDA
21CFR 172.884, 178.3620, 178.3650

Zarejestrowane przez NSF

n  Skuteczny w działaniu

n  Szybkie działanie

n  Bezpieczny w użyciu

n  Skuteczny w działaniu

n  Szybkie działanie

n  Bezpieczny w użyciu

OLEJE PENETRUJĄCE

Charakterystyka produktu zastosowania
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Formowalne uszczelnienie polimerowe
Dwuskładnikowy wyciskany z tuby preparat uszczelniejący umożliwia stworzenie 
ultracienkiego uszczelnienia o dowolnym kształcie i wymiarze. Nigdy nie przykleja  
się do powierzchni i nie wymaga zdrapywania.

-240°C (-400°F) do 260°C (500°F)
Dokładnie uszczelnia i łatwo daje się odkręcić
Nie ulega starzeniu, nie twardnieje
Odporna chemicznie
Wymaga mniej zwojów 
Odporna na przerywanie i zaginanie
Nie zatyka rur i przewodów

Ciecze: Para, woda, słona woda, powietrze, paliwa, 
czynniki chłodzące, kwasy, zasady, wszystkie 
rozpuszczalniki
Gazy: Wodór, amoniak, tlen, propan, butan, azot
Inne: urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne  
do 690 bar (10 000 psi)

Charakterystyka produktu zastosowania

Odporny na działanie olejów, wody środków 
chemicznych  
 i rozpuszczalników
Nigdy nie przywiera do powierzchni
Wypełnia szczeliny i zarysowania, do 6 mm  
(1/4 cala) głębokości
Pozostaje sprężysty
Temperatury do 260°C (500°F)
Para do 6,8 kg/cm2 (100 psi) i 170°C (338°F)

Do uszczelniania złożonych zespołów mechanicznych
Skrzynie przekładniowe, pokrywy wzierników, oprawy 
łożyskowe  armatury, miski i zbiorniki olejowe, osłony 
turbin, skrzynki elektryczne, układy próżniowe

Dopuszczony do użytku przez NSF. Zgodne z normą FDA 
21CFR 175.300 and 177.2600. Uwaga: Nie należy używać  
w zetknięciu z kwasami stężonymi lub gorącymi, 
stężonymi substancjami żrącymi

Charakterystyka produktu zastosowania

taśma teflonowa goldend®
Taśma z czystego PTFE o dużej gęstości, formowalna, odporna na rozerwania,   
stosowana w trudnych warunkach pracy do uszczelniania gwintów rur i śrub  
metalowych i z tworzyw sztucznych.

n   Uszczelnia przy 1 ½ do 2 
owinięć - prawie wszystkie 
środki chemiczne

n   Regulacja co 90°,  
bez przecieków

n   Bez odpadów

n   Ekonomiczne 

n   Tworzy uszczelnienie  
w dowolnym kształcie  
i wymiarze

n   Łatwość stosowania - 
przyspiesza konserwację

USZCZELNIACZE DO GWINTÓW

USZCZELNIACZE DO KOŁNIERZY I PRZYLG

Znajduje się na liście UL. Spełnia normę MIL-T-27730A. 
Zarejestrowana zgodnie z NSF. Dopuszczenie przez DVGW  
nr 96.01e907. Dopuszczona do użytku z tlenem. 

Przemysłowy i okrętowy środek myjący ii
Silny, bezrozpuszczalnikowy środek odtłuszczający. Dzięki zaawansowanej technologii 
powierzchniowej zapewnia maksymalną efektywność w usuwaniu zanieczyszczeń, 
szczególnie w miejscach gdzie wymagany jest płyn odtłuszczający. 

Czyszczenie pyłu, kurzu, sadzy, 
 olejów ropopochodnych
Bezfosforanowy, nie zawiera EDTA ani toksycznych  
 rozpuszczalników
Nie wydziela drażniących oparów
Kompatybilny z myjkami ciśnieniowymi 
 i oczyszczaczami parowymi
Dostępne wielkości pojemników: 20 l, 208 l, 1 000 l

Dostępny dla wszystkich branż przemysłu
Czyszczenie urządzeń produkcyjnych, instalacji, 
 podłóg, ścian i konstrukcji stalowych

Charakterystyka produktu zastosowania

ZASADOWE ŚRODKI MYJĄCE WODOROZCIEŃCZALNE

Zarejestrowane przez NSF
Uwaga: Unikać kontaktu z aluminium i metalami wrażliwymi 
na silne zasady. Przed użyciem na powierzchni malowanej, 
przetestować na małej powierzchni w celu sprawdzenia zgodności.

n  Oszczędny - mocno  
stężony - przed użyciem 
rozcieńczyć w wodzie

n Silny, szybko działający

n  Zapewnia bezpieczeństwo 
pracowników

n Biodegradowalny
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Bezfosforanowy środek myjący 
Szczególnie skuteczny w usuwaniu tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych  
w przemyśle spożywczym uniwersalny, przemysłowy środek myjący przyjazny  
dla środowiska.

Charakterystyka produktu zastosowania
Bardzo skuteczny w usuwaniu tłuszczów zwierzęcych  
 i olejów roślinnych
Bardzo stabilna piana
Nie zawiera rozpuszczalników
Dostępne wielkości pojemników: 20 l, 208 l, 1 000 l

Przemysły spożywczy, farmaceutyczny i produkcji 
napojów
Zakłady przetwórstwa mięsnego i drobiowego
Urządzenia butelkujące, puszkujące i pakujące
Oczyszczalnie ścieków
Posadzki, pompownie
Usuwanie szlamu i grzybów
Prace na morzu
Pokłady, kadłuby, zęzy
Przemysłowe
Podłogi, ściany, płytki ceramiczne, beton
Maszyny

Dopuszczone do użytku przez NSF

Uwaga: Unikać kontaktu z aluminium

n  Oszczędny - mocno  
stężony - przed użyciem 
rozcieńczyć wodą

n Silny, szybko działający

n  Zapewnia bezpieczeństwo 
pracy pracowników

n  Przyjazny dla środowiska – 
biodegradowalny

KPc środek myjący o niskim pH
Optymalne rozwiązanie, zapewniające znakomitą skuteczność i zgodność  
ze standardami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy – doskonałe 
rozwiązanie dla odtłuszczania procesowego.

HdP zasadowy środek myjący
Wysokiej jakości skoncentrowany ciekły zasadowy środek myjąco - odtłuszczający, 
niepieniący. Zaprojektowany z myślą o ochronie środowiska, a jednocześnie 
skuteczny w trudnych procesach mycia. 

Charakterystyka produktu zastosowania
Skuteczny w działaniu na:
Osady z olejów
Osady sadzy i spalin
Smary i płyny do obróbki metali
Tłuszcze roślinne i zwierzęce
Niski poziom osadów
Bez fosforanów, agresywnych alkaliów i EDTA
Dostępne wielkości pojemników: 20 l, 208 l, 1 000 l

Idealny do mycia ręcznego, przez zanurzenie  
 w zbiorniku i ultradzwiękowego 
Skuteczny w myciu zanurzeniowym w zbiorniku przy  
 podgrzaniu do temepratury 82°C (180°F)

Łatwy w spłukiwaniu
Zapobiega rozwojowi korozji
Bez silikonów, toksycznych rozpuszczalników,  
fosforanów i EDTA
Bez barwników i środków zapachowych
Dostępne wielkości pojemników: 20 l, 208 l, 1 000 l

 

Myjnie kabinowe
Myjki do podłóg
Myjki ciśnieniowe
Urządzenia do czyszczenia parą
Można stosować w zakładach przemysłu   
 spożywczego
Uwaga:  Preparat 218 HDP można stosować  

do temperatury 82°C (180°F)

Charakterystyka produktu zastosowania

Dopuszczone do użytku przez NSF

Dopuszczone do użytku przez NSF

n  Ekonomiczny – silnie 
skoncentrowany – przed 
użyciem rozcieńczyć wodą

n  Silny preparat o szybkim 
działaniu, przy niskim pH

n  Poprawia bezpieczeństwo pracy 
pracownika

n  Przyjazny dla środowiska - 
biodegradowalny

n  Ekonomiczny – silnie 
skoncentrowany – przed 
użyciem rozcieńczyć wodą

n  Długi okres użytkowania  
w urządzeniach myjących

n  Poprawia bezpieczeństwo 
pracy pracownika – bez 
niebezpiecznych pyłów

n  Przyjazny dla środowiska - 
biodegradowalny
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ssc silny środek myjący
Silny środek myjący usuwa pozostałości olejów i smarów, osady, woski, farbę i silne 
zabrudzenia. Specjalnie opracowany do stosowania w urządzeniach do czyszczenia parą.

Z dodatkami opóźniającymi powstawanie  
 kamienia i zatykanie przewodów w   
 urządzeniach do czyszczenia parą
Zawiera silne środki alkaliczne, emulgatory  
 i środki powierzchniowo czynne
Nie wydziela drażniących oparów
Dostępne wielkości pojemników: 20 l, 208 l

Ogólnego stosowania
Beton
Ściany
Urządzenia i maszyny (wszystkie rodzaje)

Charakterystyka produktu zastosowania
 

Zarejestrowany przez NSF
Uwaga: Nie należy stosować do aluminium i metali wrażliwych na środowisko silnie alkaliczne.  
 Stosując na powierzchni pomalowanej należy najpierw sprawdzić zgodność na niewielkiej powierzchni.

n  Ekonomiczny – silnie 
skoncentrowany – przed 
użyciem rozcieńczyć wodą

n  Silny preparat o szybkim 
działaniu

n  Poprawia bezpieczeństwo 
pracy pracownika poprzez 
usuwanie śliskości 
powierzchni

n Biodegradowalny

Preparat do usuwania rdzy
 Usuwa rdzę z powierzchni metali żelaznych, efekty korozji z aluminium, czyści 
miedź, brązy, stale nierdzewne i powierzchnie cynkowane - szybko i bezpiecznie.

Preparat do usuwania kamienia i czyszczenia chemicznego
Silny uniwersalny ciekły środek czyszczący na bazie kwasu, z inhibitorami 
chroniącymi powierzchnie metalowe do szerokiego zakresu zastosowań.

Usuwa warstwę tlenków metalu
Czyści metale nieżelazne
Usuwa farby z powierzchni metalowych
Przy spłukiwaniu wodą nie tworzy zacieków
Krótkookresowa ochrona przed korozją
Dostępne wielkości beczek: 20 l, 208 l

Ogólnego stosowania
Wstępne przygotowanie powierzchni skrawanych  
 i elementów metalowych
Konserwacja
Przywraca do użytku części zardzewiałe, Śruby/
nakrętki
Zespoły gwintowane, usuwa korozję wewnętrzną
Wały, odbudowy odlewane

Charakterystyka produktu zastosowania

Rozpuszcza kamień i rdzę, jednocześnie chroniąc  
 metalowe podłoże
Na bazie stężonego kwasu solnego z dodatkami
Dostępne wielkości pojemników: 20 l, 208 l

Rury kotłowe
Systemy w skraplaczach par kondensatu
Instalacje wody obiegowej
Trawienie betonu

Charakterystyka produktu zastosowania

KWASOWE ŚRODKI MYJĄCE WODOROZCIEŃCZALNE

Zarejestrowany przez NSF
Uwaga: Preparat nie działa na smary, oleje i zwykły brud. 
  Nie należy stosować na aluminium, emalię, stal nierdzewną i metale dekoracyjne.

n  Ekonomiczny – silnie 
skoncentrowany – przed 
użyciem rozcieńczyć wodą

n  Zawiera inhibitory 
chroniące metalowe 
podłoża

n  Biodegradowalny

n  Ekonomiczny – silnie 
skoncentrowany – przed 
użyciem rozcieńczyć wodą

n  Obniża koszty pracy  
i utrzymania oraz zużycie paliw 
w instalacjach przesyłu ciepła

n  Zawiera inhibitory chroniące 
metalowe podłoża

n  Biodegradowalny
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Przemysłowy środek myjąco - odtłuszczający
Środek myjąco - odtłuszczający do trudnych powierzchni, silnie działający  
o niskiej zawartości związków aromatycznych, do stosowania w warunkach 
przemysłowych i morskich.

ŚRODKI MYJĄCE NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKÓW

Charakterystyka produktu zastosowania
Usuwa ropę naftową, smary, smołę i inne   
 zbrudzenia nieorganiczne
Niska zawartość związków aromatycznych
Nie reaguje z metalami, większością farb  
 i tworzywami sztucznymi
Szybkie, penetrujące działanie
Dostępne wielkości pojemników:  
 Aerozol, 20 l, 208 l

Warsztaty remontowe
Wanny zanurzeniowe
Trudne powierzchnie
Części po obróbce skrawaniem
W myjkach z recyrkulacją lub mieszadłem

n  Ekonomiczny
n  Niskie parowanie, długi okres 

użytkowania, zmniejszone 
zużycie

n  Poprawia bezpieczeństwo 
pracy pracownika

n  Wysoka temperatura zapłonu

Zarejestrowane przez NSF

środek odtłuszczający do urządzeń elektrycznych  
i elektronicznych
Szybko odparowujący preparat do odtłuszczania o wysokiej skuteczności,  
opracowany na bazie rozpuszczalników, niezawierający środków niszczących 
warstwę ozonową.

Nie pozostawia zacieków
Nie zawiera środków chloropochodnych
Nie zawiera składników niszczących warstwę  
 ozonową
Dostępne wielkości pojemników:  
 Aerozol, 20 l, 208 l

Czyszczenie za pomocą sprayu
Wyłączniki, sterowniki, panele operatorskie
Płytki drukowane, styki, zwroki
Panele sterujące
Odtłuszczanie trudnych powierzchni
Urządzenia, silniki
Urządzenia elektryczne bez napięcia
Części elektroniczne w procesie produkcyjnym

Charakterystyka produktu zastosowania

Zarejestrowane przez NSF

PREPARATY MYJĄCE DO STYKÓW

n Szybko czyści i odparowuje

n  Nie niszczy powierzchni 
metalowych i tworzyw 
sztucznych

chłodziwa emulgujące opticool
Opticool to najnowsza linia chłodziw emulgujących do obróbki skrawaniem. 
Chłodziwa emulgujących są idelanym rozwiązaniem w miejscach gdzie ważne  
jest smarowanie i praca w trudnych warunkach.

PŁYNY DO OBRÓBKI SKRAWANIEM W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Charakterystyka produktu zastosowania
Unikalna technologia olei bazowych
Zdolność pracy przy dużych naciskach
Minimalizuje poziom nieprzyjemnych zapachów
Chroni przed korozją
Nie powoduje podrażnień skóry
Dostępne wielkości pojemników:  
 20 l, 208 l, 1 000 l

Przeciąganie, wiercenie, rozwiercanie
Gwintowanie, frezowanie
Toczenie, szlifowanie, kucie matrycowe n  Wydłużona żywotność 

zbiornika

n  Zmniejszone koszty zakupu, 
utylizacji i przestojów

n  Poprawia wykończenie 
produkowanych części  
i żywotność narzędzi.
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ŚRODKI DO OCHRONY PRZED KOROZJĄ

syntetyczny płyn do gwintowania
Bezpieczna, czysta formuła syntetyczna do operacji skrawania, prowadzonych  
w wysokiej temperaturze i przy dużych prędkościach i posuwach zarówno  
do maszyn konwencjonalnych jak i do automatów przy jednooperacyjnej obróbce 
skrawaniem.

Gotowy do użycia - bez rozcieńczania
Nie przykleja wiórów
Można stosować do aluminium i jego stopów
Nie dymi, nie paruje, nie wytwarza mgły
Łagodny zapach
Doskonałe własności smarujące i odprowadzanie  
 ciepła
Dostępne wielkości pojemników:  
 475 ml, 20 l, 208 l

Gwintowanie
Wiercenie
Rozwiercanie
Gwintowanie
Wiercenie
Frezowanie
Może być stosowany w postaci mgły

Charakterystyka produktu zastosowania

PŁYNY DO OBRÓBKI SKRAWANIEM

n  Ciecz penetrująca  
w dopasowane przestrzenie

n  Poprawia wykończenie 
produkowanych części i 
zwiększa żywotność narzędzi.

n  Biodegradowalny,  
nie zawiera oleju  
ani rozpuszczalników

środek do wypierania wilgoci
Tworzy efektywną przeźroczystą powłokę wypierającą wilgoć i zabezpieczającą 
przed korozją części metalowe i urządzenia na wiele miesięcy.

Przezroczysta warstwa
Znakomita ochrona przed korozją
Penetruje ciasne przestrzenie
Wysoka odporność dielektryczna
Zabezpiecza nowe powierzchnie metalowe  
 przed korozją
Dostępne wielkości pojemników:  
 Aerozol, 20 l, 208 l

Elementy będące w trakcie obróbki transportu  
 lub magazynowania
Układy elektryczne
Przemysł okrętowy
Suszenie zawilgoconych elementów   
 elektrycznych
Uwaga:  Tam, gdzie wymagana jest długookresowa 

ochrona, należy stosować produkt 740 
Środek chroniący przed korozją  
do zastosowań firmy Chesterton

Charakterystyka produktu zastosowania

Zgodny z preparatem zapobiegającym korozji 
MIL-C-16173D, Grade 3

n  Krótkookresowa ochrona 
przed korozją

n  Łatwo usuwalny za pomocą 
środków myjących na bazie 
wody lub rozpuszczalników, 
produkowanych przez 
Chesterton

środek chroniący przed korozją do zastosowań 
przemysłowych
Ta powłoka antykorozyjna zapewnia długotrwałą ochronę w warunkach 
przemysłowych we wszystkich obszarach stale narażonych na działanie wilgoci  
i oparów powodujących korozję, bez specjalnego przygotowywania powierzchni.

Po zarysowaniu regeneruje się samoistnie
Przezroczysta, brązowa
Dostępne wielkości pojemników:  
 Aerozol, 20 l, 208 l

Narzędzia metalowe
Ochrona w czasie produkcji
Ochrona w czasie magazynowania
Pompy
Konstrukcje stalowe wewnątrz budynków
Uwaga:  Produkt można łatwo usunąć za pomocą 

produktu 276 – Środek odtłuszczający  
do urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych, lub 274 – Przemysłowy 
środek myjąco - odtłuszczający

Charakterystyka produktu zastosowania

Zgodny z MIL-C-16173D, Gat. 1 i 4

n  Zapewnia do dwóch  
lat ochrony przed korozją 
elementów osłoniętych 
pracująych na zewnątrz

n  Nie ulega łuszczeniu 

n  Znakomita odporność  
na działanie kwasów, zasad  
oraz soli i oparów
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Produkty firmy Chesterton zarejestrowane w nSF
Poniższa tabela zawiera ogólne wytyczne. Aby uzyskać aktualną listę i pełne opisy kodów kategorii, należy udać się na stronę  
www.NSF.org/usda/psnclistings.asp.

218 HDP zasadowy środek myjącyy  133943 A1
235 SSC Silny środek myjący  133964 A4
273 Środek czyszczący do silników elektrycznych 133975 K2
273 Środek czyszczący do silników elektrycznych 133976 K2 
(aerozol)
274 Przemysłowy środek myjąco - odtłuszczający 133955 C1, K1, K2
274 Przemysłowy środek myjąco - odtłuszczający 
(aerozol) 133949 C1, K1, K2

276 Środek odtłuszczający do urządzeń elektrycznych  
i elektronicznych (aerozol) 133973 K2

276 Środek odtłuszczający do urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych (beczka) 133974 K2
277 Środek odtłuszczający do metalu (aerozol) 134008 C1, K1

277 Środek odtłuszczający do metalu (beczka) 134007 C1, K1
279 PCS 134012 K2
292 Precyzyjny rozpuszczalnik odtłuszczający 134003 K1, K2, K3

292 Precyzyjny rozpuszczalnik odtłuszczający 134004 K1, K2, K3 
(aerozol)
294 CSD Środek odtłuszczający 143867 C1, K1, K3
346 Preparat do usuwania kamienia i czyszczenia  
chemicznego 133962 A3

3500 Valvelon® 134013 P1
360 Bezfosforanowy środek czyszczący 133961 A1, A4
390 Chłodziwo do cięcia (aerozol) 134947 H2, P1

395 Smar do gwintów 133935 H2
438 Powłoka PTFE (aerozol) 133950 H2

601 Olej do sworzni i tulejek łańcuchowych  
(aerozol) 133927 H2
601 Olej do sworzni i tulejek  łańcuchowych  
(w beczkach) 133979 H2
610 Syntetyczny olej smarujący (aerozol) 133972 H2

610 Syntetyczny olej smarujący (w beczkach) 133971 H2
615 Smar wysokotemperaturowy 133940 H2
615 HTG #1 133941 H2

622 Smar bezbarwny 133929 H1
625 CxF Antykorozyjny smar spożywczy 138414 H1
do pracy przy ekstremalnych naciskach
629 Wysokotemperaturowy smar bezbarwny 133936 H1

630 SxCF 142462 H1
630 SxCF Syntetyczny, antykorozyjny smar 138415 H1 
spożywczy do pracy przy ekstremalnych naciskach

636FG SLF220 Syntetyczny środek smarny  
dla przemysłu spożywczego 147202 H1
651 Olej smarowy z detergentami (aerozol) 133928 H2
651 Olej smarowy z detergentami (w beczkach) 133946 H2

652 Smar i środek poprawiający osiągi 133944 H2 
do urządzeń pneumatycznych
660 Smar silikonowy (aerozol) 133970 H1
660 Smar silikonowy (w beczkach) 133932 H1

662FG Ciecz zaporowa do uszczelnień  
mechanicznych - przemysł spożywczy 143837 H1
690 FG Smar do zastosowań w przemyśle  
spożywczym (aerozol) 133933 H1
690 FG Smar do zastosowań w przemyśle  
spożywczym (w beczkach) 133969 H1
706 Rustsolvo® 133942 H2

710 Związek „Anti-Seize” (w beczkach) 133958 H2
715 Spraflex® 133938 H2
715 Spraflex® (aerozol) 133934 H2

715 Spraflex® Gold 133930 H2
715 Spraflex® Gold (aerozol) 133931 H2
723 FG Sprasolvo 134006 H1

723 Sprasolvo® 133939 H2
725 Preparat przeciwzakleszczeniowy  
na bazie niklu 133959 H2
730 Spragrip® 133947 P1

775 Środek do wypierania wilgoci  (aerozol) 134015 H2
785 FG Pasta przeciwzakleszczeniowa  
do zast. spożywczych 132237 H1

785 Pasta przeciwzakleszczeniowa 133960 H2
787 Pasta poślizgowa 133956 H2
800 Taśma GoldEnd® 134016 H1, P1

801 Przemysłowy i okrętowy środek myjący I 133965 A1, A4, A8
803 Przemysłowy i okrętowy środek myjący II 133966 A1
860 Formowalne uszczelnienie 134017 P1 
polimerowe (tuba)

860 Formowalne uszczelnienie polimerowe 134018 P1 
Środek utwardzający 
900 Pasta GoldEnd® 133957 H2, P1
820 KPC Środek myjący o niskim PH 133963 A1
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PoWłoKI KoMPozyToWE

Systemy kompozytowe ArC na powierzchnie 
betonowe są stosowane do napraw, odbudowy 
i ochrony wszystkich typów urządzeń 
technologicznych i obiektów w środowiskach 
ściernych, korozyjnych i chemicznie agresywnych.

	 n Zapewniają długotrwałą ochronę
	 n  Zapobiegają kosztownym odbudowom 

konstrukcji
	 n  Obniżają stopień zagrożenia dla ludzi  

i minimalizują negatywny wpływ  
na środowisko

	 n Upraszczają procedury konserwacji sprzętu
	 n Skracają czas przestojów

Systemy kompozytowe ArC na powierzchnie 
metalowe są stosowane do napraw, regeneracji 
i ochrony wszystkich typów urządzeń 
technologicznych i obiektów w środowiskach 
ściernych, korozyjnych i chemicznie agresywnych.

	 n Zapewniają długotrwałą ochronę
	 n Wydłużają żywotność urządzeń
	 n Skracają czas przestojów
	 n  Zmniejszają zapotrzebowanie na części 

zamienne
	 n Upraszczają procedury konserwacji

Procesy przemysłowe często prowadzone są w niekorzystnych warunkach, szkodliwych  
dla urządzeń i obiektów. Warunki te mogą powodować spadek niezawodności działania, pogorszenie 
bezpieczeństwa i spadek rentowności. Produkowane przez Chesterton powłoki ARC zapewniają 
doskonałą ochronę przed erozją, korozją, ścieraniem i chemikaliami działającymi na powierzchnie 
metalowe i betonowe. Powierzchnie te w środowisku przemysłowym można z powodzeniem chronić 
za pomocą powłok ARC produkowanych przez Chesterton, o niskiej zawartości lotnych związków 
organicznych, składających się w 100 % z substancji stałych.

świat KomPozytów 
ocHroNNycH
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Kompozyty 
specjalistyczne

odporne  
na erozję Korozja, Erozja i Chemoodporne odporne  

na ścieranie

<50˚C (<120˚F)

50 do 70˚C (120 do 160˚F)

70 do 90˚C (160 do 195˚F)

90 do 110˚C (195 do 230˚F)

110 do 130˚C (230 do 265˚F)

130 do 180˚C (265 do 355˚F)

System kompozytów do ochrony metalu
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Przewodnik doboru powłok kompozytowych
Poniższe tabele zawierają ogólne wskazówki dotyczące wyboru produktów wykonanych z kompozytów ARC. Szczegółowe dane na temat 
parametrów działania tych produktów można znaleźć w kartach informacyjnych dla każdego z nich i w tabelach odporności chemicznej ARC.
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ARC 855
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PoWłoKI KoMPozyToWE – SySTEMy KoMPozyToWE do oCHrony METALU

System dwuwarstwowy
Łatwy do nakładania za pomocą pędzla lub wałka
Minimalna grubość 250 μm (10 mils) na jedną  
 warstwę

Wentylatory i obudowy
Wymienniki ciepła
Zbiorniki na wodę
Korpusy i wirniki pomp
Przenośniki śrubowe
Skraplacze
Zbiorniki
Zawory

Charakterystyka produktu zastosowania

POWŁOKI KOMPOZYTOWE DO OCHRONY METALI ODPORNE NA EROZJĘ

 dane techniczne
 Temperatura w środowisku suchym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 120˚C (250˚F) 

 Temperatura w środowisku mokrym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 65˚C (150˚F)

 Przyczepność - kg/cm2 - MPa (psi) Większa niż 140 - 14 (2 000)

 Test w mgle solnej  >10 000 godz.

 dostępne opakowania 1 kg, 4,5 kg, 15 l (25,6 kg)

ARC 858
Kompozyt do ochrony przed ścieraniem
Ceramiczny materiał kompozytowy (odbudowa ubytków) do nanoszenia za pomocą 
szpachelki lub pacy, do naprawy i ochrony wszystkich powierzchni metalowych 
narażonych na erozję, korozję i oddziaływanie agresywnych związków chemicznych.

Można nakładać za pomocą szpachelki lub pacy
Zazwyczaj nakłada się warstwę kompozytu  
 o grubości 1,5 mm (60 mils) lub więcej

Korpusy i wirniki pomp
Wentylatory i obudowy
Kolana
Przenośniki śrubowe
Skorodowane wżerowo zbiorniki i rury
Wymienniki ciepła
Zawory i zasuwy

Charakterystyka produktu zastosowania

 dane techniczne
 Temperatura w środowisku suchym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 160˚C (320˚F)

 Temperatura w środowisku mokrym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 70˚C (160˚F)

 Przyczepność - kg/cm2 - MPa (psi) Większa niż 140 - 14 (2 000)

 dostępne opakowania 250 g, 400 cc, 1 kg, 4,5 kg, 15 l (24,8 kg)

Powłoka do ochrony przed ścieraniem
Zaawansowany, kompozyt ceramiczny, opracowany w celu ochrony urządzeń 
przed agresywnymi środkami chemicznymi, korozją i erozją.

n  Poprawia sprawność 
przepływu cieczy

n  Wydłuża czas użytkowania 
urządzeń

n Skraca czas przestojów

n  Zmniejsza zapotrzebowanie 
na części zamienne

n  Odbudowuje uszkodzone 
urządzenia

n  Naprawia i wygładza 
skorodowane powierzchnie

n  Możliwość nakładania 
innych warstw wierzchnich 
z kompozytów ARC
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KOMPOZYTY DO OCHRONY PRZED KOROZJĄ,  
EROZJĄ I DZIAŁANIEM CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

ARC HT-T, HT-S
HT-T —  Wysokotemperaturowy kompozyt  do ochrony przed ścieraniem, 

możliwość wykonania testu wysokonapięciowego, do nanoszenia za 
pomocą szpachli lub pacy

HT-S— Wysokotemperaturowa powłoka, natryskiwana, z możliwością 
wykonania testu wysokonapięciowego, do ochrony przed ścieraniem

Zaawansowany kompozyt ceramiczny, opracowany w celu ochrony urządzeń przed 
korozją i erozją zanurzonych w środowisku wodnym, w podwyższonej temperaturze.

Ht-t –  Nominalna grubość warstwy 900  
do 1 150 μm (35 do 45 mils) nakładany 
szpachelką lub pacą

Ht-s –  Nakłada się łatwo poprzez natryskiwanie, 
za pomocą pędzla lub wałka

 Minimalna grubość 250 μm (10 mils)  
 warstwy

Hydrocyklony
Wymienniki ciepła
Ślimaki i wirniki pomp
Pompy kondensatu
Zbiorniki
Zawory i zasuwy
Urządzenia pracujące w strefie przybrzeżnej

Charakterystyka produktu zastosowania
 

ARC S1/S1HB
Natryskowa antykorozyjna powłoka kompozytowa ogólnego stosowania
Powłoka kompozytowa w postaci płynnej, opracowana do ochrony powierzchni 
metalowych przed korozją działaniem środków chemicznych.

ARC S1 
System dwuwarstwowy
Łatwość nanoszenia za pomocą natrysku,  
 pędzla lub wałka
Minimalna grubość warstwy 250 μm (10 mils) 
ARC S1HB—High Build System
Łatwość nanoszenia za pomocą natrysku, pędzla  
  lub wałka powłok o grubości 1 do 2 mm  

(40 do 80 mils). Możliwość nanoszenia  
na powierzchnie betonowe.

Konstrukcje stalowe
Instalacje wody chłodzącej
Powłoki rurociągów
Instalacje wody serwisowej
Budowle na oczyszczalniach ścieków
Zbiorniki

Charakterystyka produktu zastosowania

 dane techniczne
 Temperatura w środowisku suchym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 80˚C (175˚F) 

 Temperatura w środowisku mokrym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 52˚C (125˚F)

 Przyczepność (metal) - kg/cm2 - MPa (psi) Większa niż 140 - 14 (2 000)

 Test w mgle solnej  >10 000 godz.

 dostępne opakowania S1 - 4 l, 16 l

   S1HB - 60 l, 600 l

 dane techniczne
 Temperatura w środowisku suchym HT-T (Min/Max) -29˚C (-20˚F) do 150˚C (302˚F)

 Temperatura w środowisku mokrym HT-T (Min/Max) -29˚C (-20˚F ) do 110˚C (230˚F)

 Temperatura w środowisku suchym HT-S (Min/Max) -29˚C (-20˚F) do 175˚C (347˚F)

 Temperatura w środowisku mokrym HT-S (Min/Max) -29˚C (-20˚F ) do 150˚C (302˚F)

 Przyczepność - kg/cm2 - MPa (psi) Większa niż 140 - 14 (2 000)

 dostępne opakowania 4 l, 16 l

n  Wydłuża żywotność 
urządzeń

n  Możliwość 
przeprowadzania testu 
wysokonapięciowego 
sprawdzającego szczelność 
powłoki

n Skraca czas przestojów

n  Utwardza się w trakcie 
pracy

n  Niska przepuszczalność 
zapewnia długotrwałą 
ochronę

n  Możliwość przeprowadzania 
testu wysokonapięciowego 
sprawdzającego szczelność 
powłoki

n  Odpowiednia lepkość 
zapewnia szybkie 
natryskiwanie
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ARC S2
Odporna na erozję powłoka do natrysku, ze zbrojeniem ceramiką
Kompozyt wzmocniony ceramicznie, stosowany do ochrony wszystkich 
powierzchni metalowych, narażonych na erozyjne, korozyjne i intensywne 
przepływy cieczy.
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PoWłoKI KoMPozyToWE – SySTEMy KoMPozyToWE do oCHrony METALU

System dwuwarstwowy
Łatwość nakładania za pomocą natrysku,  
 pędzla lub wałka
Grubość minimalna warstwy 250 μm (10 mils)  

Wentylatory i obudowy
Wymienniki ciepła
Instalacje wody chłodzącej
Leje zasypowe
Powłoki w zbiornikach
Płuczki
Części pomp i zaworów
Powłoki rurociągów

Charakterystyka produktu zastosowania

KOMPOZYTY CHRONIĄCE METALE PRZED KOROZJĄ, EROZJĄ I DZIAŁANIEM  
CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

 dane techniczne
 Temperatura w środowisku suchym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 80˚C (175˚F)

 Temperatura w środowisku mokrym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 52˚C (125˚F)

 Przyczepność - kg/cm2 - MPa (psi) Większa niż 140 - 14 (2 000)

 Test w mgle solnej  >20 000 godz.

 dostępne opakowania 1 125 ml (kartridż), 2 kg, 12 kg, 15 l (22,9 kg)

ARC S4+
Powłoka na bazie żywicy Novolac, składająca się w 100%  
z  substancji stałych, wzmacniana składnikami mineralnymi,  
odporna na działanie kwasów
Kompozytowa ciekła powłoka polimerowa, opracowana do ochrony urządzeń 
przed działaniem  agresywnych środków chemicznych i korozją. 

System dwuwarstwowy
Łatwość nakładania za pomocą natrysku,  
 pędzla lub wałka
Minimalna grubość warstwy  375 μm (15 mils) 

Zbiorniki na substancje chemiczne
Kominy
Kanały spalin
Wentylatory i obudowy
Wymienniki ciepła
Wykładziny zbiorników
Konstrukcje stalowe 

Charakterystyka produktu zastosowania

 dane techniczne
 Temperatura w środowisku suchym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 150˚C (300˚F)

 Temperatura w środowisku mokrym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 60˚C (140˚F)

 Przyczepność - kg/cm2 - MPa (psi) Większa niż 140 - 14 (2 000)

 Test w mgle solnej  >10 000 godz.

 dostępne opakowania 1 125 ml (kartridż), 4 l, 16 l

n  Poprawia sprawność 
przepływu cieczy

n  Wydłuża okres użytkowania 
urządzeń 

n  Odpowiednia lepkość 
zapewnia szybkie 
natryskiwanie

n  Możliwość 
przeprowadzania testu 
wysokonapięciowego 
sprawdzającego szczelność 
powłoki

n  Zapewnia długotrwałą 
ochronę

n  Niska przepuszczalność 
umożliwia stosowanie  
w warunkach zanurzenia

n  Odpowiednia lepkość 
zapewnia szybkie 
natryskiwanie

n  Możliwość 
przeprowadzania testu 
wysokonapięciowego 
sprawdzającego szczelność 
powłoki
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ARC 982
Odporna na działanie kwasów powłoka kompozytowa na bazie 
żywicy Novolac, składająca się w 100% z substancji stałych
Kompozyt polimerowy, opracowany do ochrony urządzeń przed działaniem 
agresywnych środków chemicznych i korozją.

System dwuwarstwowy
Łatwość nakładania za pomocą pędzla  
 lub wałka, powłoka kompozytowa  
 na bazie żywic Novolac
Minimalna grubość warstwy  375 μm (15 mils) 

Zbiorniki chemiczne
Przewody kominowe
Kanały spalin
Wentylatory i obudowy
Wymienniki ciepła
Zbiorniki i rury
Reaktory chemiczne

Charakterystyka produktu zastosowania

 dane techniczne
 Temperatura w środowisku suchym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 175˚C (350˚F)

 Temperatura w środowisku mokrym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 70˚C (160˚F)

 Przyczepność - kg/cm2 - MPa (psi) Większa niż 193 - 19 (2 750)

 Test w mgle solnej  >7 500 godz.

 dostępne opakowania 1 kg, 15 l (17,9 kg)

ARC S7

 dane techniczne
 Temperatura w środowisku suchym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 180˚C (355˚F)

 Temperatura w środowisku mokrym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 135˚C (275˚F)

 Przyczepność - kg/cm2 - MPa (psi) Większa niż 140 - 14 (2 000)

 dostępne opakowania 14 l

Powłoka wykonana z żywicy winyloestrowej z niską zawartością 
substancji lotnych, odporna na działanie wysokiej temperatury  
i chemikaliów
Powłoka wykonana z żywicy winyloestrowej, przeznaczona do stosowania  
w warunkach wysokiej temperatury i w środowisku agresywnych środków 
chemicznych, w których istnieje ryzyko wystąpienia cykli temperaturowych i szoków 
termicznych.
Charakterystyka produktu zastosowania
System dwuwarstwowy
Powłoka nakładana za pomocą  
  konwencjonalnego bezpowietrznego systemu 

natryskowego, pędzla lub wałka
Grubość warstwy mokrej powłoki  0,25 do 0,5 mm  
 (10 do 20 mils) 

Kanały spalin
Wymienniki ciepła
Chłodnie
Filtry odpylające
Reaktory chemiczne
Zbiorniki procesowe oraz do przechowywania 
chemikaliów

n  Zapewnia długotrwałą 
ochronę

n  Wydłuża czas użytkowania 
urządzeń

n  Odporna na działanie 
podwyższonych temperatur

n  Możliwość 
przeprowadzania testu 
wysokonapięciowego 
sprawdzającego szczelność 
powłoki

n  Wydłuża okres użytkowania 
zasobów

n  Zapewnia długotrwałą 
ochronę

n  Szybkie i łatwe nakładanie
n  Możliwość przepro-

wad zania testu 
wysokonapięciowego 
sprawdzającego szczelność 
powłoki
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ARC 890/897

PoWłoKI KoMPozyToWE – SySTEMy KoMPozyToWE  do oCHrony METALU

Objętość kompozytu znacznie wypełniona  
 cząstkami ceramicznymi 
Powłoka nakładana za pomocą szpachli  
 lub plastikowego aplikatora
890 -  nominalna grubość powłoki  6 mm (1/4 in) 

lub większa 
897 -  nominalna grubość powłoki  3 mm (1/8 in) 

lub większa 

Separatory i cyklony
Leje zasypowe/Zsuwnie
Młyny węglowe
Hydropulpery
Wkładki cierne
Pompy szlamowe 
Kolana  rur
Transport pneumatyczny
Ślimaki

Charakterystyka produktu zastosowania

POWŁOKI KOMPOZYTOWE DO METALU ODPORNE NA ŚCIERANIE 

 dane techniczne
 Temperatura w środowisku suchym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 205˚C (400˚F)

 Temperatura w środowisku mokrym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 95˚C (205˚F)

 Przyczepność - kg/cm2 - MPa (psi) Większa niż 123 - 12 (1 750)

 dostępne opakowania  ARC 890: 2 kg, 6 kg, 15 l (34,6 kg) 
ARC 897: 1 kg, 6 kg, 15 l (33 kg)

ARC I BX1 
Kompozyt epoksydowy odporny na udary i ścieranie 
I BX1 jest kompozytem epoksydowym, modyfikowanym uretanami i utwardzanym 
za pomocą amin, wzmocniony za pomocą kulek i płatków ceramicznych  
dla nadania mu odporności na ścieranie tam, gdzie problemem są udary  
lub wibracje o wysokiej częstotliwości.

Objętość kompozytu znacznie wypełniona 
 cząstkami ceramicznymi 
Powłoka nakładana za pomocą szpachli  
 lub plastikowego aplikatora
nominalna grubość powłoki  6 mm 
  (1/4 in) lub większa 

Leje zasypowe i zsuwnie
Pompy szlamowe 
Rury i kolana  rur
Transport pneumatyczny 
Młyny i strefy uderzeń

Charakterystyka produktu zastosowania
 

 dane techniczne
 Temperatura w środowisku suchym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 205˚C (400˚F) 

 Temperatura w środowisku mokrym (Min/Max.) -29˚C  (-20˚F) do 95˚C (205˚F)

 Przyczepność- kg/cm2 - MPa (psi) Większa niż140 – 13,7 (2 000)

 dostępne opakowania 20 kg, 12 x 20 kg
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890—Kompozyt gruboziarnisty odporny na ścieranie 
897—Kompozyt drobnoziarnisty odporny na ścieranie
Zaawansowana powłoka kompozytowa, wzmacniana substancjami 
ceramicznymi, stosowana do naprawy i ochrony powierzchni metalowych, 
narażonych na ścieranie, erozję i korozję. 

n  Zmniejsza zapotrzebowanie 
na części zamienne

n  Upraszcza procedury 
konserwacji

n  Wydłuża czas użytkowania 
urządzeń 

n  Poprawia bezpieczeństwo 
poprzez zmniejszenie ilości 
prac wykonywanych  
w wysokich temperaturach 

n  Wysoka odporność  
na udary 

n  Zmniejsza zapotrzebowanie 
na części zamienne

n  Upraszcza procedury 
konserwacji

n  Wydłuża czas użytkowania 
urządzeń 

n  Poprawia bezpieczeństwo 
poprzez zmniejszenie ilości 
prac wykonywanych  
w wysokich temperaturach 
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zAPEWnIAMy WSzELKIE PoWłoKI KoMPozyToWE

Urządzenia i obiekty w dzisiejszych elektrowniach muszą 
pracować w warunkach, w których narażone są na działanie 
czynników atakujących powierzchnie metalowe i betonowe, 
czego skutkiem jest pogorszenie wydajności, skrócenie czasu 
użytkowania i obniżenie poziomu bezpieczeństwa. Kiedy  
w grę wchodzi niezawodność funkcjonowania Twojego zakładu, 
należy polegać na fimie która na równi stawia oferowanie 
szerokiej gamy produktów z wiedzą, wsparciem technicznym oraz 
zapewnieniem usług serwisowych dla klienta.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę  
www.chesterton.com/arc

Gdy najważniejsze urządzenia i obiekty w Twoim zakładzie są 
narażone na ścieranie, erozję, korozję i działanie czynników 

chemicznych, ochronę zapewnią powłoki kompozytowe ArC.



PoWłoKI KoMPozyToWE – SySTEMy KoMPozyToWE do oCHrony BETonU
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ARC 791 

Nakładanie za pomocą szpachli lub pacy
Minimalna grubość nakładanej powłoki   
 6 mm (1/4 in)
Można nakładać na wilgotny beton
Niekurczliwy, nie zawiera rozpuszczalników,  
 100% substancji stałych
Kolory: szary

Tace ochronne zbiorników
Podłogowe kratki ściekowe i zbiorniki ściekowe
Posadzki pomieszczeń produkcyjnych
Podbudowy urządzeń
Cokoły pomp i fundamenty
Kolumny nośne konstrukcji 

Charakterystyka produktu zastosowania

 dane techniczne
 Temperatura w środowisku suchym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 93˚C (200˚F)

 Temperatura w środowisku mokrym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 65˚C (150˚F)

 Wytrzymałość na ściskanie  - kg/cm2 - MPa (psi) 760 - 75 (10 800)

 Przyczepność do betonu - kg/cm2 - MPa (psi) Większa niż 28 - 2,8 (400)

 dostępne opakowania 19 kg, zestaw

ARC 988 
Kompozyt bardzo odporny chemicznie skłądający się z 100% cząstek 
stałych, na bazie żywicy Novolac, wzmacniany kwarcem, do ochrony 
powierzchni betonowych, nakładany za pomocą szpachli lub pacy
Wysokojakościowy kompozyt wzmacniany kwarcem przeznaczony  
do uzupełniania i odbudowy powierzchni betonowych, oraz do ochrony nowego 
betonu i napraw uszkodzeń spowodowanych przez nadmierne działające środki 
chemiczne lub siły mechaniczne. 

Nakładanie za pomocą szpachli lub pacy
Minimalna grubość nakładanej powłoki  
 6 mm (1/4 in)
Można nakładać na wilgotny beton
Niekurczliwy, nie zawiera rozpuszczalników 
 100% substancji stałych
Kolory: szary, czerwony

Ochrona przeciw środkom chemicznym
Fundamenty  urządzeń
Tace ochronne
Zbiorniki ściekowe, koryta, nautralizatory

Charakterystyka produktu zastosowania

 dane techniczne
 Temperatura w środowisku suchym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 93˚C (200˚F)

 Temperatura w środowisku mokrym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 65˚C (150˚F)

 Wytrzymałość na ściskanie - kg/cm2 - MPa (psi) 1 000 - 98 (14 800)

 Przyczepność do betonu - kg/cm2 - MPa (psi) Większa niż 28 - 2,8 (400)

 dostępne opakowania Zestaw

KOMPOZYTY DO UZUPEŁNIANIA POWIERZCHNI BETONOWYCH

Kompozyt do uzupełniania powierzchni betonowych na bazie żywicy 
Novolac, nakładany za pomocą szpachli, wzmacniany kwarcem, 
zawierający 100% substancji stałych
Wzmacniany kwarcem kompozyt przeznaczony do ubytków i ochrony  
nowego betonu  oraz do naprawy uszkodzonego przez czynniki chemiczne  
i  mechaniczne betonu.

n  Łatwe i proste nakładanie 
niewymagające dużych 
nakładów pracy  

n  Zapewnia długotrwałą 
ochronę

n  Pomaga zapobiegać 
kosztownym odbudowom 
konstrukcji 

n  Łatwe nakładanie  
na powierzchnie pionowe -  
nie ścieka

n  Łatwe i proste nakładanie 
nie wymagające dużych 
nakładów pracy 

n  Zapewnia długotrwałą 
ochronę

n  Pomaga zapobiegać 
kosztownym odbudowom 
konstrukcji 

n  Zmniejsza zagrożenia 
powodowane przez 
uszkodzony beton

n  Łatwe nakładanie  
na powierzchnie pionowe - 
nie ścieka 
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ARC CS2/CS4
CS2— Cienkowarstwowa powłoka epoksydowa na bazie żywicy 

Novolac do ogólnych zastosowań 
CS4— Powłoka epoksydowa  zawierająca 100% żywicy Novolac  

o wysokiej odporności na substancje chemiczne 
Cienkowarstwowe zawansowane powłoki kompozytowe, opracowane  
do ochrony powierzchni betonowych CS2 jest stosowany w środowiskach łagodnych 
chemikaliów, natomiast CS4 w środowiskach chemikaliów agresywnych.

Łatwe nakładanie za pomocą ściągaczki,  
  pędzla, wałka lub urządzenia  do nakładania 

natryskowego
Można nakładać na wilgotny beton
Powierzchnia o wysokim połysku
Niekurczliwy, nie zawiera rozpuszczalników,  
 100% substancji stałych
Minimalna grubość powłoki  250 do 375 μm  
 (10 do 15 mils) 
Kolory: CS2 szary, CS4 czerwony

Zbiorniki betonowe, zbiorniki chemiczne
Punkty poboru wody i zapory wodne 
Tace ochronne
Posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych
Chłodnie kominowe
Posadzki w zakładach  chemicznych
Kratki ściekowe w podłogach, zbiorniki ściekowe
Kanały odpływowe
Fundamenty maszyn i urządzeń 

Charakterystyka produktu zastosowania

CIENKOWARSTWOWE POWŁOKI KOMPOZYTOWE  DO BETONU

 dane techniczne
 Temperatura w środowisku suchym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 80˚C (175˚F)

 Temperatura w środowisku mokrym (Min/Max.)  CS2: -29˚C (-20˚F) do 52˚C (125˚F) 
CS4: -29˚C (-20˚F) do 40˚C (105˚F)

 Wytrzymałość na ściskanie - kg/cm2 - MPa (psi)  CS2: 680 - (9 650), CS4: 970 - (13 750)

 Przyczepność do betonu - kg/cm2 - MPa (psi)  CS2: Większa niż 28-2,8 (400) 
CS4: Większa niż 28-2,8 (400)

 dostępne opakowania 16 l

System ARC NVE
Wysokotemperaturowa i chemoodporna powłoka  
epoksydowo-winylowo-estrowa z żywicami Novolac 
Zmodyfikowany system wykładzin winylowo-estrowych z żywicami Novolac 
do zastosowań narażonych na wysokie temperatury w silnie agresywnych 
środowiskach chemicznych. Produkt można stosować jako system 
wielowarstwowy lub w postaci pojedynczej cienkiej warstwy.

System cienkowarstwowy -  
 NVE VC (Cienka powłoka)
Minimalna grubość warstwy 250-375 μm
Kolory: czerwony 
System wielowarstwowy -  
 NVE TC (Powłoka wierzchnia)
Minimalna grubość warstwy 3 mm - 6 mm  
 (1/8”-1/4”)

Kolor: czerwony
Tace ochronne
Kanały, odpływy i zbiorniki ściekowe
Zbiorniki
Rurociągi

Charakterystyka produktu zastosowania

 dane techniczne
 Temperatura w środowisku suchym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 200˚C (392˚F) 

 Temperatura w środowisku mokrym (Min/Max.) -29˚C (-20˚F) do 135˚C (275˚F)

 Wytrzymałość na ściskanie - kg/cm2 - MPa (psi) NVE TC (System Wielowarstwowy) : 446 - 44 (6 360)

 Przyczepność do betonu - kg/cm2 - MPa (psi) Większa niż 28 - 2,8 (400)

 dostępne opakowania Zestaw systemowy
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n  Zapewnia długotrwałą 
ochronę

n  Pomaga zapobiegać 
kosztownym odbudowom 
konstrukcji 

n  Zmniejsza zagrożenia 
powodowane przez 
uszkodzony beton

n  Zapewnia długotrwałą 
ochronę

n  Pozwala uniknąć 
kosztownej przebudowy 
konstrukcji 

n  Zmniejsza zagrożenia  
spowodowane przez 
uszkodzenia betonu
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Produkty wspomagające

803
Silny wodorozcieńczalny 
środek odtłuszczający do 
powierzchni metalowych 
i betonowych.  
Patrz s. 54.

277 – środek 
odtłuszczający  
do metali
Szybko działający, nie 
zostawiający osadów, 
niechlorowany, mocny 
środek odtłuszczający 
usuwa oleje, tłuszcze,  
brud i kurz.
 Patrz www.chesterton.com.

Pistolet do natrysku 
powłok  
kompozytowych arc
Prosty i efektowny sposób  
niezawodnego natryskiwania 
wybranych powłok  
kompozytowych ArC.  
Patrz www.chesterton.com.

PoWłoKI KoMPozyToWE
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InForMACjE PoTrzEBnE do złożEnIA zAMÓWIEnIA

 *  Wagi podano wyłącznie w celach informacyjnych. 
Podane wagi nie są wiążące.

 ** P: Przekrój; W: Waga; D: Długość.
 ***  P: Przekrój; Zawory/opakowanie; Średnia liczba zaworów 

na opakowanie; W: Waga; Ø: Średnica trzonka.
 **** Wymiar arkusza; LxI; G: Grubość.

553 Uszczelnienie ekologiczne (Arkusz; G)****
 1 500 x 1 500 mm; 0,5 mm .................................... 290234
 1 500 x 1 500 mm; 1 mm ....................................... 290235
 1 500 x 1 500 mm; 1,5 mm .................................... 290236
 1 500 x 1 500 mm; 2 mm ....................................... 290237
 1 500 x 1 500 mm; 3 mm ....................................... 290238

455EU Płyta uszczelniająca ogólnego stosowania (Arkusz; 
G)****
 1 500 x 1 500 mm; 0,5 mm .................................... 290200
 1 500 x 1 500 mm; 1 mm ....................................... 290201
 1 500 x 1 500 mm; 1,5 mm .................................... 290202
 1 500 x 1 500 mm; 2 mm ....................................... 290203
 1 500 x 1 500 mm; 3 mm ....................................... 290204

557 Wysokojakościowa płyta uszczelniająca  
(Arkusz; G)****
 1 500 x 1 500 mm; 0,5 mm .................................... 290205
 1 500 x 1 500 mm; 1 mm ....................................... 290206
 1 500 x 1 500 mm; 1,5 mm .................................... 290207
 1 500 x 1 500 mm; 2 mm ....................................... 290208
 1 500 x 1 500 mm; 3 mm ....................................... 290209 

1400R Szczeliwa grafitowe wzmacniane włóknami 
węglowymi (P; W; D)**
 3,2 mm; 0,91 kg*; 57,91 m .................................... 000924
 4,8 mm; 0,91 kg*; 18,29 m .................................... 000926
 6 mm; 0,91 kg*; 15,85 m ....................................... 000927
 6,4 mm; 0,91 kg*; 14,02 m .................................... 000937
 6,4 mm; 2,27 kg*; 35,05 m .................................... 000941
 8 mm; 0,91 kg*; 11,28 m ....................................... 001054
 8 mm; 2,27 kg*; 28,04 m ....................................... 001055
 9,5 mm; 0,91 kg*; 8,23 m ...................................... 000943
 9,5 mm; 2,27 kg*; 20,42 m .................................... 000944
 9,5 mm; 3,18 kg*; 28,65 m .................................... 000946
 10 mm; 0,91 kg*; 7,92 m ....................................... 000947
 10 mm; 2,27 kg*; 20,12 m ..................................... 000949
 11,1 mm; 0,91 kg*; 6,4 m ...................................... 000950
 11,1 mm; 2,27 kg*; 15,85 m .................................. 000952
 12 mm; 0,91 kg*; 5,79 m ....................................... 000953
 12 mm; 2,27 kg*; 14,63 m ..................................... 000955
 12,7 mm; 0,91 kg*; 5,18 m .................................... 000956
 12,7 mm; 2,27 kg*; 12,8 m .................................... 000958
 12,7 mm; 3,18 kg*; 17,68 m .................................. 000959
 14,3 mm; 2,27 kg*; 10,06 m .................................. 001056
 14,3 mm; 3,18 kg*; 14,02 m .................................. 001057
 15,9 mm; 3,18 kg*; 10,67 m .................................. 001058
 17,5 mm; 3,18 kg*; 10,06 m .................................. 001059
 19,1 mm; 3,18 kg*; 8,23 m .................................... 001071
 20,6 mm; 3,18 kg*; 6,71 m .................................... 001092
 22,2 mm; 3,18 kg*; 6,1 m ...................................... 001093
 23,8 mm; 3,18 kg*; 4,27 m .................................... 001095
 25,4 mm; 3,18 kg*; 3,96 m .................................... 001096

1600 Nowoczesne szczeliwo zaworowe (P; W; D)**
 3,2 mm; 0,91 kg*; 40,23 m .................................... 035002
 4 mm; 0,91 kg*; 27,74 m ....................................... 035004
 4,8 mm; 0,91 kg*; 19,81 m .................................... 035006
 6 mm; 0,91 kg*; 15,85 m ....................................... 035008
 6,4 mm; 0,91 kg*; 12,19 m .................................... 035010
 6,4 mm; 2,27 kg*; 30,48 m .................................... 035011
 8 mm; 0,91 kg*; 8,53 m ......................................... 035013
 8 mm; 2,27 kg*; 21,64 m ....................................... 035014
 9,5 mm; 0,91 kg*; 5,79 m ...................................... 035016
 9,5 mm; 2,27 kg*; 14,94 m .................................... 035017
 9,5 mm; 4,54 kg*; 29,57 m .................................... 035018
 10 mm; 0,91 kg*; 5,49 m ....................................... 035020
 10 mm; 2,27 kg*; 13,72 m ..................................... 035021
 11,1 mm; 0,91 kg*; 4,27 m .................................... 035023
 11,1 mm; 2,27 kg*; 10,36 m .................................. 035024
 12 mm; 2,27 kg*; 9,14 m ....................................... 035026
 12,7 mm; 0,91 kg*; 3,35 m .................................... 035028
 12,7 mm; 2,27 kg*; 8,53 m .................................... 035029
 12,7 mm; 4,54 kg*; 17,07 m .................................. 035030
 14,3 mm; 2,27 kg*; 7,01 m .................................... 035032
 14,3 mm; 4,54 kg*; 13,72 m .................................. 035033
 15,9 mm; 4,54 kg*; 10,97 m .................................. 035035
 17,5 mm; 4,54 kg*; 9,45 m .................................... 035037
 19,1 mm; 4,54 kg*; 7,92 m .................................... 035039
 22,2 mm; 4,54 kg*; 5,79 m .................................... 035041
 25,4 mm; 4,54 kg*; 4,57 m .................................... 035043

1830-SSP Szczeliwo do szlamu (P; W; D)*
 9,5 mm; 0,91 kg*; 7,01 m ...................................... 052605
 9,5 mm; 2,27 kg*; 17,37 m .................................... 052606
 9,5 mm; 4,54 kg*; 34,75 m .................................... 052607
 10,0 mm; 0,91 kg*; 5,18 m .................................... 052608
 10,0 mm; 2,27 kg*; 13,41 m .................................. 052609
 11,1 mm; 0,91 kg*; 4,57 m .................................... 052610
 11,1 mm; 2,27 kg*; 11,58 m .................................. 052611
 12,0 mm; 0,91 kg*; 4,27 m .................................... 052612
 12,0 mm; 2,27 kg*; 10,67 m .................................. 052613
 12,7 mm; 0,91 kg*; 3,96 m .................................... 052614
 12,7 mm; 2,27 kg*; 10,06 m .................................. 052615
 12,7 mm; 4,54 kg*; 19,81 m .................................. 052616
 14,3 mm; 2,27 kg*; 7,62 m .................................... 052617

 14,3 mm; 4,54 kg*; 15,54 m ........................................................................052618
 15,9 mm; 4,54 kg*; 11,28 m ........................................................................052619
 17,5 mm; 4,54 kg*; 9,75 m ..........................................................................052620
 19,1 mm; 4,54 kg*; 8,23 m ..........................................................................052621
 20,0 mm; 4,54 kg*; 7,62 m ..........................................................................052622
 20,6 mm; 4,54 kg*; 7,32 m ..........................................................................052623
 22,2 mm; 4,54 kg*; 7,01 m ..........................................................................052624
 23,8 mm; 4,54 kg*; 6,10 m ..........................................................................052625
 25,4 mm; 4,54 kg*; 5,18 m ..........................................................................052626

1622 niskoemisyjne szczeliwo do zaworów (P; Zawory/opakowanie; W; Ø)***
 3,2 mm; 83 Zawory/opakowanie; 0,45 kg; 12,7  Ø trzon mm .......................054700
 4 mm; 121 Zawory/opakowanie; 0,91 kg; 15  Ø trzon mm ...........................054704
 4,8 mm; 59 Zawory/opakowanie; 0,91 kg; 15,9  Ø trzon mm .......................054701
 6 mm; 31 Zawory/opakowanie; 0,91 kg; 25  Ø trzon mm .............................054702
 6,4 mm; 73 Zawory/opakowanie; 2,27 kg; 22,2  Ø trzon mm .......................054703
 8 mm; 39 Zawory/opakowanie; 2,27 kg; 31,8  Ø trzon mm ..........................054705
 9,5 mm; 22 Zawory/opakowanie; 2,27 kg; 41,3  Ø trzon mm .......................054707
 10 mm; 24 Zawory/opakowanie; 2,27 kg; 40  Ø trzon mm ...........................054711
 11,1 mm; 14 Zawory/opakowanie; 2,27 kg; 50,8  Ø trzon mm .....................054713
 12 mm; 9 Zawory/opakowanie; 2,27 kg; 70  Ø trzon mm .............................054715
 12,7 mm; 8 Zawory/opakowanie; 2,27 kg; 69,9 Ø trzon mm ........................054716
 14,3 mm; 6 Zawory/opakowanie; 2,27 kg; 82,6  Ø trzon mm .......................054719
 15,9 mm; 4 Zawory/opakowanie; 2,27 kg; 101,6  Ø trzon mm .....................054721
 17,5 mm; 3 Zawory/opakowanie; 2,27 kg; 127 Ø trzon mm .........................054722

1724 Szczeliwo PTFE do zaworów (P; W; D)**
 3,2 mm; 0,91 kg*; 46,94 m ..........................................................................003260
 4 mm; 0,91 kg*; TBD m ................................................................................003261
 4,8 mm; 0,91 kg*; 22,56 m ..........................................................................003262
 6 mm; 0,91 kg*; 15,24 m .............................................................................003263
 6,4 mm; 0,91 kg*; 11,58 m ..........................................................................003264
 6,4 mm; 0,91 kg*; 28,96 m ..........................................................................003273
 8 mm; 0,91 kg*; 8,23 m ...............................................................................003265
 8 mm; 2,27 kg*; 20,73 m .............................................................................003274
 9,5 mm; 0,91 kg*; 5,79 m ............................................................................003266
 9,5 mm; 2,27 kg*; 14,63 m ..........................................................................003275
 9,5 mm; 4,54 kg*; 29,26 m ..........................................................................003281
 10 mm; 0,91 kg*; 5,18 m .............................................................................003267
 10 mm; 2,27 kg*; 13,41 m ...........................................................................003276
 11,1 mm; 0,91 kg*; 4,57 m ..........................................................................003268
 11,1 mm; 2,27 kg*; 11,28 m ........................................................................003277
 12 mm; 0,91 kg*; 3,96 m .............................................................................003269
 12 mm; 2,27 kg*; 9,75 m .............................................................................003278
 12,7 mm; 0,91 kg*; 3,35 m ..........................................................................003270
 12,7 mm; 2,27 kg*; 8,23 m ..........................................................................003279
 12,7 mm; 4,54 kg*; 16,46 m ........................................................................003283
 14,3 mm; 2,27 kg*; 6,71 m ..........................................................................003280
 14,3 mm; 4,54 kg*; 13,41 m ........................................................................003284
 15,9 mm; 4,54 kg*; 10,36 m ........................................................................003285
 17,5 mm; 4,54 kg*; 9,14 m ..........................................................................003286
 19,1 mm; 4,54 kg*; 7,62 m ..........................................................................003287
 20,6 mm; 4,54 kg*; 6,71 m ..........................................................................003288
 22,2 mm; 4,54 kg*; 6,1 m ............................................................................003289
 23,8 mm; 4,54 kg*; 5,79 m ..........................................................................003293
 25,4 mm; 4,54 kg*; 5,18 m ..........................................................................003294

1730 Szczeliwo do zastosowań ogólnych (P; W; D)**
 6 mm; 0,91 kg*; 18,29 m .............................................................................000637
 6,4 mm; 0,91 kg*; 15,24 m ..........................................................................000638
 6,4 mm; 2,27 kg*; 38,1 m ............................................................................000691
 8 mm; 0,91 kg*; 9,75 m ...............................................................................000692
 8 mm; 2,27 kg*; 24,38 m .............................................................................000693
 9,5 mm; 2,27 kg*; 17,07 m ..........................................................................000694
 9,5 mm; 4,54 kg*; 34,14 m ..........................................................................000695
 10 mm; 0,91 kg*; 6,1 m ...............................................................................000696
 10 mm; 2,27 kg*; 15,54 m ...........................................................................000697
 11,1 mm; 2,27 kg*; 12,5 m ..........................................................................000698
 12 mm; 0,91 kg*; 4,27 m .............................................................................000702
 12 mm; 2,27 kg*; 10,67 m ...........................................................................000703
 12,7 mm; 2,27 kg*; 9,75 m ..........................................................................000704
 12,7 mm; 4,54 kg*; 19,51 m ........................................................................000705
 14,3 mm; 2,27 kg*; 7,01 m ..........................................................................000706
 14,3 mm; 4,54 kg*; 13,72 m ........................................................................000932
 15,9 mm; 4,54 kg*; 11,28 m ........................................................................000933
 17,5 mm; 4,54 kg*; 10,36 m ........................................................................000934
 19,1 mm; 4,54 kg*; 8,53 m ..........................................................................000935
 20,6 mm; 4,54 kg*; 6,4 m ............................................................................001182
 22,2 mm; 4,54 kg*; 5,49 m ..........................................................................001183
 25,4 mm; 4,54 kg*; 4,27 m ..........................................................................001184

1760 Szczeliwo chemiczne (P; W; D)**
 3,2 mm; 0,91 kg*; 35,66 m ..........................................................................008360
 4,8 mm; 0,91 kg*; 21,34 m ..........................................................................008362
 6 mm; 0,91 kg*; 14,94 m .............................................................................008363
 6,4 mm; 0,91 kg*; 12,8 m ............................................................................008364
 6,4 mm; 2,27 kg*; 32 m ...............................................................................008373
 8 mm; 0,91 kg*; 9,45 m ...............................................................................008365
 8 mm; 2,27 kg*; 23,47 m .............................................................................008374
 9,5 mm; 0,91 kg*; 6,4 m ..............................................................................008366
 9,5 mm; 2,27 kg*; 16,15 m ..........................................................................008375
 9,5 mm; 4,54 kg*; 32 m ...............................................................................008381
  10 mm; 0,91 kg*; 5,49 m .............................................................................008367
 10 mm; 2,27 kg*; 13,72 m ...........................................................................008376
 11,1 mm; 0,91 kg*; 4,27 m ..........................................................................008368
 11,1 mm; 2,27 kg*; 10,67 m ........................................................................008377

 12 mm; 0,91 kg*; 3,96 m ..................................................008369
 12 mm; 2,27 kg*; 9,75 m ..................................................008378
 12,7 mm; 0,91 kg*; 3,66 m ...............................................008370
 12,7 mm; 2,27 kg*; 9,45 m ...............................................008379
 12,7 mm; 4,54 kg*; 18,59 m .............................................008383
 14,3 mm; 2,27 kg*; 6,1 m .................................................008380
 15,9 mm; 4,54 kg*; 9,14 m ...............................................008385
 17,5 mm; 4,54 kg*; 8,53 m ...............................................008386
 19,1 mm; 4,54 kg*; 8,23 m ...............................................008387
 20,6 mm; 4,54 kg*; 7,01 m ...............................................008388
 22,2 mm; 4,54 kg*; 5,18 m ...............................................008389
 25,4 mm; 4,54 kg*; 3,05 m ...............................................008394

1765 Białe szczeliwo chemiczne (P; W; D)**
 6,4 mm; 0,91 kg*; 15,43 m ...............................................051172
 6,4 mm; 2,27 kg*; 38,57 m ...............................................051173
 7,9 mm; 0,91 kg*; 10,06 m ...............................................051174
 7,9 mm; 2,27 kg*; 25,15 m ...............................................051175
 9,5 mm; 0,91 kg*; 7,07 m .................................................051176
 9,5 mm; 2,27 kg*; 17,68 m ...............................................051177
 10,0 mm; 0,91 kg*; 5,73 m ...............................................051178
 10,0 mm; 2,27 kg*; 14,33 m .............................................051179
 11,1 mm; 2,27 kg*; 11,4 m ...............................................051180
 12,0 mm; 2,27 kg*; 10,93 m .............................................051181
 12,7 mm; 0,91 kg*; 3,9 m .................................................051182
 12,7 mm; 2,27 kg*; 9,76 m ...............................................051183
 12,7 mm; 4,54 kg*; 19,51 m .............................................051184
 14,3 mm; 2,27 kg*; 8,08 m ...............................................051185
 15,9 mm; 4,54 kg*; 9,76 m ...............................................051186
 19,1 mm; 4,54 kg*; 7,77 m ...............................................051187
 20,6 mm; 4,54 kg*; 7,47 m ...............................................051188
 22,2 mm; 4,54 kg*; 6,4 m .................................................051189
 25,4 mm; 4,54 kg*; 3,81 m ...............................................051190

1830 Udoskonalone szczeliwo z ekspandowanego grafitu 
impregnowanego PTFE (P; W; D)**
 4,8 mm; 0,91 kg*; 26,52 m ...............................................175910
 6,4 mm; 0,91 kg*; 12,19 m ...............................................175911
 6,4 mm; 2,27 kg*; 30,78 m ...............................................175912
 8 mm; 0,91 kg*; 9,14 m ....................................................175913
 8 mm; 2,27 kg*; 22,86 m ..................................................175914
 9,5 mm; 0,91 kg*; 5,79 m .................................................175915
 9,5 mm; 2,27 kg*; 14,33 m ...............................................175916
 9,5 mm; 4,54 kg*; 28,35 m ...............................................175917
 10 mm; 0,91 kg*; 5,24 m ..................................................175918
 10 mm; 2,27 kg*; 13,11 m ................................................175919
 11,1 mm; 0,91 kg*; 4,57 m ...............................................175920
 11,1 mm; 2,27 kg*; 11,58 m .............................................175921
 12 mm; 0,91 kg*; 3,84 m ..................................................175922
 12 mm; 2,27 kg*; 9,60 m ..................................................175923
 12,7 mm; 0,91 kg*; 3,35 m ...............................................175924
 12,7 mm; 2,27 kg*; 8,23 m ...............................................175925
 12,7 mm; 4,54 kg*; 16,46 m .............................................175926
 14,3 mm; 2,27 kg*; 6,86 m ...............................................175927
 14,3 mm; 4,54 kg*; 13,72 m .............................................175928
 15,9 mm; 4,54 kg*; 11,58 m .............................................175929
 17,5 mm; 4,54 kg*; 9,45 m ...............................................175930
 19,1 mm; 4,54 kg*; 7,92 m ...............................................175931
 20 mm; 4,54 kg*; 7,29 m ..................................................175932
 22,2 mm; 4,54 kg*; 5,79 m ...............................................175933
 23,8 mm; 4,54 kg*; 5,18 m ...............................................175934
 25,4 mm; 4,54 kg*; 4,27 m ...............................................175935

Duragraf F Płyta z ekspandowanego grafitu (Arkusz; G)****
 1 500 x 1 500 mm; 1 mm ..................................................290210
 1 500 x 1 500 mm; 1,5 mm ...............................................290211
 1 500 x 1 500 mm; 2 mm ..................................................290212
 1 500 x 1 500 mm; 3 mm ..................................................290213

Duragraf T Płyta z ekspandowanego grafitu (Arkusz; G)****
 1 500 x 1 500 mm; 1 mm ..................................................290218
 1 500 x 1 500 mm; 1,5 mm ...............................................290219
 1 500 x 1 500 mm; 2 mm ..................................................290220
 1 500 x 1 500 mm; 3 mm ..................................................290221

ECS-T Płyta uszczelniająca z PTFE (Arkusz; G)****
 1 200 x 1 200 mm; 1 mm ..................................................290230
 1 500 x 1 500 mm; 1,5 mm ...............................................290231
 1 500 x 1 500 mm; 2 mm ..................................................290232
 1 500 x 1 500 mm; 3 mm ..................................................290233
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ModEL USzCzELnIEnIA Ø WAłU/TULEI PIErŚCIEnIE ELASToMErys

Pojedyncze uszczelnienie kompaktowe

model uszczelnienia

150 - Uszczelnienie pojedyncze
250 - Uszczelnienie podwójne
280 - Uszczelnienie podwójne

Ø wału/tulei(mm) Pierścienie (150)
CB/SSC
SSC/SSC
Pierścienie (250)
CB/SSC/SSC/CB
SSC/SSC/SSC/CB
SSC/SSC/SSC/SSC

Pierścienie (280)
CB/SSC/CB/SSC
CB/TC/CB/TC
SSC/SSC/CB/SSC
TC/TC/CB/TC

elastomery
EPDM1

FKM1

FEPM
FFKM2

25
28
30
32
33
35

38
40
43
45
48
50

53
55
581

60
63
65

68
70
75
80
85
90

95
100
1051

110
1151

120

+ + + + = Kod

PIErŚCIEnIE s

Uszczelnienie kasetowe 

model uszczelnienia

S10 - Uszczelnienie 
pojedyncze
S20 - Uszczelnienie 
podwójne

Ø wału/tulei (mm)
25
28
30
32

33
35
38
40

43
45
48
50

53
55
60
65

70
75
80
85

90
95
100
110

120

+ + + + = Kod

442 uszczelnienie pojedyncze Ø WAłU/TULEI PIErŚCIEnIE s

442 Uszczelnienie dzielone

Ø wału/tulei (mm) Pierścienie
CR/CB
RSC/CB
RSC/RSC

32
33
35
38

40
43
45
48

50
55
60
65

70
75
80
85

90
95
100
110

115
120
125
130

135
140
145
150

155
160
165
170

175
180
185
190

195

+ + + + = Kod

elastomery
EPDM
FKM
FEPM

ELASToMEry

Komponent Chesterton En12756 opis

Pierścienie cierne CB B Węgiel (grafit) prasowany impregnowany żywicą

 SSC Q1 Węglik krzemu, spiekany

 RSC Q2 Węglik krzemu, wiązany reakcyjnie

 TC U2 Węglik wolframu wiązany niklem

 CR V Ceramika Biała - Tlenek Aluminium 99,5%

Części metalowe 316 G Stal Nierdzewna CrNiMo (1.4401)

 Alloy 20 M3 Stop 20Cb3 (2.4660)

 Ti T2 Tytan (3.7035)

 HC M5 Hastelloy® C-276 (2.4819)

 HB M1 Hastelloy® B2 (2.4617)

 Monel® M4 Stop K500 (2.4375)

Elastomery FKM V Fluorowy (Viton®)

 EPDM E Etyleno - propylenowy 

 FEPM x Czterofluoroetylenowy - Propylenowy

 FFKM K Perfluorowy

 C550 K1 Chemlast™ 550

 C250 K2 Chemlast™ 250

W celu złożenia zamówienia 
prosimy wypełnić białe pola 
formularza odpowiednimi 
danymi i uzyskany kod  
uszczelnienia wysłać do  
przedstawiciela Chesterton. 
Dla ułatwienia wyboru  
opcji prosimy korzystać z  
tabeli obok.

1Tylko dla 150/250
2Tylko dla 280

ELASToMEry

Pierścienie 
(s10)
CB/SSC
SSC/SSC
CB/TC
TC/TC

Pierścienie (s20)
CB/SSC/CB/SSC
CB/TC/CB/TC
SSC/SSC/CB/SSC
SSC/SSC/SSC/SSC

TC/TC/CB/TC
TC/TC/TC/TC

elastomery
FKM
EPDM
FEPM
C550

ModEL USzCzELnIEnIA Ø WAłU/TULEI
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491 diN Ø WAłU/TULEI PIErŚCIEnIE

491 Uszczelnienie komponentowe dIn

Ø wału/tulei (mm) Pierścienie
CB/SSC
SSC/SSC
CB/CR

16
18

20
22

24
25

28
30

32
33

35
38

40
43

45
48

50
53

55
60

65
68

70
75

80
85

90
95

100
110

+ + + = Kod

elastomery
EPDM
FKM

ELASToMEry

rBS Uszczelnienie komponentowe z mieszkiem elastomerowym

CzĘŚĆ STACjonArnA3

170 sa

170 SA - Uszczelnienie kompaktowe

Ø wału/tulei (mm)
38
43
45

48
50
55

60
65
70

75
80
85

90
95
100

110
120
130

140
150
160

170
180

+ + + = Kod

elastomery
FEPM
EPDM
FKM

ELASToMEryCzĘŚCI METALoWE

Pierścienie
SSC/SSC
SSC/TC
TC/TC

PIErŚCIEnIE+

części 
metalowe
316SS
AVESTA

ModEL USzCzELnIEnIA Ø WAłU/TULEI s

4400 Uszczelnienie gazodynamiczne

Ø wału/tulei (mm)
25
28
30

32
35
38

40
43
45

48
50
55

60
65
70

75
80
85

90

+ + + = Kod

elastomery

ELASToMEryssc/ss +

model  
uszczelnienia
4400-CW
4400-CCW

sa+

FEPM
EPDM
FKM

C505
K4079

rBs Ø WAłU/TULEI  PIErŚCIEnIE s

Ø wału/tulei (mm) Pierścienie

CB
SSC

10
12

14
15

16
18

20
22

24
25

28
30

32
33

35
38

40
43

45
48

50
53

55
58

60

+ + + + = Kod

elastomery
EPDM
FKM

ELASToMEryru +

rBs ssc

Ø wału/tulei (mm)
10
12
14

15
16
18

20
22
24

25
28
30

32
33
35

38
40
43

45
48
50

53
55 
58

60

+ + + = Kod

elastomery
EPDM
FKM

ELASToMErysu +TyP +

typ urządzenia

K (EN12756)
KS (EN12756)
N (EN12756)
S

CzĘŚĆ oBroToWA3

3 Aby zamówić kompletne uszczelnienie RBS, należy podać obie części uszczelnienia: Obrotową i Stacjonarną

Ø WAłU/TULEI

Ø WAłU/TULEI



218 HDP zasadowy środek myjący
 20 l ......................................................................083001
 1 000 l ..................................................................083074
 208 l ....................................................................083002

235 SSC Silny środek myjący 
 20 l ................................................................. 080032EU
 208 l ............................................................... 080033EU

274  Przemysłowy środek myjąco - odtłuszczający
 20 l ................................................................. 081006EU
 208 l ............................................................... 081013EU
 Aerozol 350 g - EUR .............................................087848

276  Środek odtłuszczający do urządzeń elektrycznych 
 i elektronicznych 

 20 l ......................................................................081623
 208 l ....................................................................081624
 Aerozol 250 g - EUR .............................................087851

338 Preparat do usuwania rdzy 
 20 l ......................................................................085904
 208 l ....................................................................085907

346  Preparat do usuwania kamienia i czyszczenia 
chemicznego

 20 l ......................................................................088403
 208 l ....................................................................088407

360 Bezfosforanowy środek myjący 
 20 l ......................................................................083603
 208 l ....................................................................083607
 1 000 l ..................................................................086562

388 Syntetyczny środek do gwintów 
 475 ml .................................................................081491
 20 l ......................................................................081492
 208 l ....................................................................081194

390 Chłodziwo do cięcia 
 Aerozol 411 g - EUR .............................................087860

601 Olej do sworzni i tulejek  łańcuchowych 
 20 l ................................................................. 081910EU
 208 l ............................................................... 081907EU
 Aerozol 350 g - EUR .............................................087864

610 Syntetyczny olej smarujący
 20 l ......................................................................089414
 208 l ....................................................................089424
 Aerozol 350 g - EUR .............................................087865

610HT Syntetyczny olej smarujący
 20 l ......................................................................080418
 208 l ....................................................................080419

610MT Plus Syntetyczny olej smarujący
 20 l ......................................................................082852
 208 l ....................................................................082853

615 HTG #1 Smar wysokotemperaturowy
 400 g ...................................................................086935
 18 kg ....................................................................086936
 55 kg ....................................................................086007
 180 kg ..................................................................080725

615 HTG #2 Smar wysokotemperaturowy
 400 g ...................................................................080042
 18 kg ....................................................................080043
 55 kg ....................................................................080045
 181 kg ..................................................................080728

625  CXF Smar antykorozyjny, na wysokie naciski, 
dopuszczony do kontaktu z żywnością

 400 g ...................................................................080707
 18 kg ....................................................................080705
 55 kg ....................................................................080706
 181 kg ..................................................................080337

630  SXCF Smar antykorozyjny, na wysokie naciski, 
dopuszczony do kontaktu z żywnością

 400 g ...................................................................082713
 18 kg ....................................................................082711
 55 kg ....................................................................082714
 181 kg ..................................................................082712
 Syntetyczny, Aerozol, 350 g, EUR .........................082865

635 SXC Smar antykorozyjny, na wysokie naciski
 400 g ...................................................................088556
 18 kg ....................................................................088557
 55 kg ....................................................................088558
 181 kg ..................................................................088559

652 Smar i środek poprawiający osiągi do urządzeń  
 pneumatycznych
 475 ml .................................................................086888
 20 l ................................................................. 086000EU
 208 l ............................................................... 083018EU

636FG Syntetyczny środek smarny dla przemysłu 
spożywczego

   20 l ......................................................................084129
 208 l ....................................................................084127

690FG Smar spożywczy
 20 l ......................................................................082710
 208 l ....................................................................082705
 Aerozol 397 g - EUR .............................................087870

715 Spraflex®
 20 l ......................................................................081709
 208 l ....................................................................081707
 Aerozol 350 g - EUR .............................................087872

715 Spraflex® Gold
 20 l ......................................................................081897
 208 l ....................................................................081898
 Aerozol 300 g - EUR .............................................087871

723 Sprasolvo®, Aerozol 350 g - EUR.......................087874

723FG Sprasolvo®, Aerozol 350 g - EUR ..................087873

725 Preparat przeciwzakleszczeniowy na bazie niklu 
 250 g Do nanoszenia pędzlem .............................081266
 500 g Do nanoszenia pędzlem .............................082359
 20 l ......................................................................082349
 Aerozol 350 g - EUR .............................................087875

740 Przemysłowy środek antykorozyjny 
 20 l ......................................................................087704
 208 l ....................................................................087707
 Aerozol 300 g - EUR .............................................087877

775 Środek do wypierania wilgoci 
 20 l ......................................................................082110
 208 l ....................................................................082107
 Aerozol 350 g - EUR .............................................087880

783 ACR Przemysłowy preparat zapobiegający zatarciom
 250 g Do nanoszenia pędzlem .............................082805
 500 g Do nanoszenia pędzlem .............................088653
 500 g Puszka ........................................................088771
 20 l, 24 kg ............................................................088654

785 Pasta przeciwzakleszczeniowa 
 200 g EN/GER .......................................................086907
 200 g SW/NW ......................................................086908
 250 g Do nanoszenia pędzlem .............................082016
 500 g Do nanoszenia pędzlem .............................080747
 24 kg ....................................................................080748
 Aerozol 350 g - EUR .............................................087881

785FG  Pasta przeciwzakleszczeniowa, 
 do stosowania w przemyśle spożywczym
 200 g - FWNGDA ..................................................088502
 200 g - IRSEUDU ..................................................088503
 500 g Do nanoszenia pędzlem .............................080788

800 Taśma PTFE GoldEnd® 
 1/4 x 540 in/6,4 mm x 13,72 m ...........................000805
 1/2 x 180 in/12,7 mm x 4,57 m ...........................000801
 1/2 x 540 in/12,7 mm x 13,72 m .........................000802
 1/2 x 1 296 in/12,7 mm x 32,92 m ......................000803
 3/4 x 540 in/19,1 mm x 13,72 m .........................000804
 1 x 540 in/25,4 mm x 13,72 m .............................000806

803  Przemysłowy i okrętowy środek myjący  II
 20 l ................................................................. 090379EU
 208 l ............................................................... 090388EU
 1 000 l ............................................................. 086768EU

860 Formowalne uszczelnienie polimerowe 
 2 x aerozol i 2 tuby, plus skrzynka  
   z narzędziami .....................................................084883
 2 x aerozol i 2 tuby ...............................................086310

820 KPC Środek myjący o niskim PH
 20 l ................................................................. 082260EU
 208 l ............................................................... 082264EU
 1 000 l ............................................................. 083555EU

Smarownice Lubri-Cup™
 EM Smarownica elektroniczna 250 cm3 ................981100
 EM-X Smarownica elektroniczna  ATEX 250 cm3 ...981067
 MSP Smarownica elektroniczna   
   Prąd stały 250 cm3 ..............................................981101
 MSP Smarownica elektroniczna   
   Prąd zmienny 250 cm3 ........................................981102 
 Nabój ze smarem EM 615 #1 250c cm3 .................981068
 Nabój ze smarem EM 615 #2 250 cm3 ...................981069
 Nabój ze smarem EM 625 250 cm3........................981072 
 Nabój ze smarem EM 630 250 cm3........................981073
 Nabój ze smarem EM 633 250 cm3........................981074
 Nabój ze smarem EM 635 250 cm3........................981075

Smarownica Lubri-Cup VG Mini
 Nabój ze smarem 630 SXCF .................................. 084473

Chłodziwa emulgujące Opticool™ 372
 20 l ......................................................................082315
 208 l ....................................................................082316
 1 000 l ..................................................................082317
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Uwagi na temat danych technicznych: 1) Wartości dotyczące pokrycia są wartościami teoretycznymi, opartymi na pokryciu bez strat i wpływu profilu powierzchni. W praktyce należy 
dodać 10–20% produktu na straty związane z zastosowaniem pędzla, wałka lub szpachelki. 2) Współczynnik strat dla produktów nanoszonych natryskowo w istotnym stopniu zależy 
od stosowanego sprzętu, geometrii podłoża i czynników środowiskowych. 3) Wszystkie wartości dotyczące pokrycia są podawane w oparciu o temperaturę produktu 21˚C (70˚F).

ARC Systemy kompozytowe  
do ochrony metalu  

ARC 855 Powłoka do ochrony przed ścieraniem  
(W; G; P)*
1 kg ; 0,8 mm (30 mils) ; 0,78 m2 (8,4 ft2)
 Czarny ..................................................................082143
 Szara ....................................................................082140
4,5 kg; 0,8 mm (30 mils); 3,52 m2 (37,9 ft2)
 Czarny ..................................................................082142
 Szara ....................................................................082139
15 l (25,6 kg); 0,8 mm (30 mils) ; 20,0 m2 (215,6 ft2)
 Czarny ..................................................................084162
 Szara ....................................................................084163

ARC 858 Kompozyt do ochrony przed ścieraniem 
(W; G; P)*
250 g (QP); 3 mm (125 mils) ; 521 cm2 (0,53 ft2)
 Szara ....................................................................086194
400 CC Tuba z uszczelniaczem; 3 mm (125 mils) ; 1 333 cm2 
(195 in2)
 Szary ....................................................................083346
1 kg; 3 mm (125 mils) ; 2 083 cm2 (2,11 ft2)
 Szara ....................................................................082137
 4,5 kg; 3 mm (125 mils) ; 0,94 m2 (9,5 ft2)
 Szara ....................................................................082134
15 l (24,8 kg); 3 mm (125 mils) ; 5 m2 (50,9 ft2)
 Szara ....................................................................084161

ARC 890 Kompozyt gruboziarnisty odporny na ścieranie 
(W; G; P)*
2 kg; 6 mm (250 mils) ; 1 515 cm2 (223 in2)
 Szara ....................................................................082133
6 kg; 6 mm (250 mils) ; 4 545 cm2 (669 in2)
 Szara ....................................................................082132
15 l (34,6 kg); 6 mm (250 mils) ; 2,5 m2 (27 ft2)
 Szara ....................................................................084158

ARC 897 Kompozyt drobnoziarnisty odporny  
na ścieranie (W; G; P)*
1 kg; 3 mm (125 mils) ; 1 515 cm2 (1,5 ft2)
 Szary ....................................................................082131
6 kg; 3 mm (125 mils) ; 9 090 cm2 (9,2 ft2)
 Szary ....................................................................082128
15 l (33,0 kg); 3 mm (125 mils) ; 5 m2 (53,8 ft2)

 Szary ....................................................................084160

ARC 982 Odporna na działanie kwasów powłoka 
kompozytowa na bazie żywicy Novolac, składająca  
się w 100% z substancji stałych (W; G; P)*
1 kg; 375 μm (15 mils) ; 2,2 m2 (24 ft2)
 Jasnoszara ...........................................................082127
 Medium Szara ......................................................082124
15 l  (17,9 kg); 375 μm (15 mils) ; 39,8 m2 (426 ft2)
 Jasnoszara ...........................................................084181
 Medium Szara ......................................................084182

ARC HT-S Kompozytowa powłoka natryskowa   
do ochrony przed ścieraniem (W; G; P)*
4 l; 900 μm (35 mils) ; 4,5 m2 (48,4 ft2)
 Niebieska .............................................................082739
 Szara ....................................................................082741
16 l; 900 μm (35 mils) ; 18,0 m2 (193,75 ft2)
 Niebieska .............................................................082736
 Szara ....................................................................082743

ARC HT-T Kompozytowa powłoka do ochrony  
przed ścieraniem, nanoszona za pomocą szpachli  
lub pacy  (W; G; P)*
4 l; 900 μm (35 mils) ; 4,5 m2 (48,4 ft2)
 Czarny ..................................................................082719
 Zielona .................................................................082720
16 l; 900 μm (35 mils) ; 18,0 m2 (193,75 ft2)
 Czarny ..................................................................082723
 Zielona .................................................................082727

ARC I BX1 Kompozyt epoksydowy odporny na udary  
i ścieranie (W; G; P)*
20 kg; 6 mm (250 mils) ; 1,5 m2 (15 ft2)
 Szara ....................................................................081948
12 x 20 kg; 6 mm (250 mils) ; 18 m2 (180 ft2)
 Szara ....................................................................081946

ARC S1 Natryskowa antykorozyjna powłoka 
kompozytowa ogólnego stosowania (W; G; P)*
4 l; 250 μm (10 mils) ; 16 m2 (170 ft2)
 Niebieska .............................................................086061
 Szara ....................................................................080629
16 l; 250 μm (10 mils) ; 64 m2 (678 ft2)
 Niebieska .............................................................084169
 Szara ....................................................................084168

ARC S1HB Natryskowa antykorozyjna powłoka 
kompozytowa ogólnego stosowania,  
wielowarstwowa (W; G; P)*
60 l; 250 μm (10 mils) ; 240 m2 (2 550 ft2)2

 Szara ....................................................................088664
600 l; 250 μm (10 mils) ; 2 400 m2 (25 500 ft2)
 Szara ....................................................................088665

ARC S2 Odporna na erozję powłoka do natrysku,  
ze zbrojeniem ceramiką (W; G; P)*
2 kg; 375 μm (15 mils) ; 3,56 m2 (37,7 ft2)
 Szara ....................................................................090359
 Zielona .................................................................090369
12 kg; 375 μm (15 mils) ; 21,33 m2 (226,0 ft2)
 Szara ....................................................................090349
 Zielona .................................................................090368
15 l (22,9 kg); 375 μm (15 mils) ; 40,0 m2 (423,8 ft2)
 Szara ....................................................................084175
 Zielona ...............................................................0841766
1 125 ml (kartridż ); 375 μm (15 mils); 3 m2 (32 ft2)
 Szara  ...................................................................084496
 Zielona  ................................................................084495

ARC S4+ Powłoka na bazie żywicy Novolac, składająca 
się w 100% z substancji stałych, wzmacniana 
składnikami mineralnymi , odporna na działanie 
kwasów (W; G; P)*
1 125 ml (kartridż ); 375 μm (15 mils); 3 m2 (32 ft2)
 Szara  ...................................................................084177
 Czerwona .............................................................084498
4 l; 375 μm (15 mils); 10,7 m2 (113 ft2)
 Szara ....................................................................080774
 Czerwona .............................................................080765
16 l; 375 μm (15 mils); 42,7 m2 (452 ft2)
 Szara ....................................................................084177
 Czerwona .............................................................084178

ARC S7 Powłoka wykonana z żywicy winyloestrowej  
z niską zawartością substancji lotnych, odporna  
na działanie wysokiej temperatury i chemikaliów  
(W; G; P)*
14 l (kaseta); 500 μm (20 mils), 28 m2 (300 ft2)
 Biała ............................................................... 082700EU
 Czerwona ........................................................ 082694EU

ARC Systemy kompozytowe
do ochrony betonu 

ARC 791 Kompozyt do uzupełniania powierzchni 
betonowych na bazie żywicy Novolac, nakładany  
za pomocą szpachli, wzmacniany kwarcem, 
zawierający 100% substancji stałych (W; G; P)*
Zestaw systemowy; 6  mm (250 mils) ; 4,1 m2 (45 ft2)
 Szara ....................................................................082195
Zestaw; 6 mm (250 mils) ; 16,7 m2 (180 ft2)
 Szara ....................................................................089537

ARC 988 Kompozyt bardzo odporny chemicznie 
skłądający się z 100% cząstek stałych, na bazie 
żywicy Novolac, wzmacniany kwarcem, do ochrony 
powierzchni betonowych, nakładany za pomocą 
szpachli lub pacy (W; G; P)*
Zestaw systemowy; 6 mm (250 mils) ; 4,1 m2 (45 ft2)
 Szara ....................................................................082197
 Czerwona .............................................................090452
Zestaw; 6 mm (250 mils) ; 16,7 m2 (180 ft2)
 Szara ....................................................................089539
 Czerwona .............................................................089540

ARC CS2 Cienkowarstwowa powłoka epoksydowa  
na bazie żywicy Novolac do ogólnych zastosowań   
(W; G; P)*
16 l; 0,5 mm (20 mils); 31,5 m2 (339 ft2)
 Szara ....................................................................084186

ARC CS4 Powłoka epoksydowa zawierająca 100% 
żywicy Novolac o wysokiej odporności na substancje 
chemiczne (W; G; P)*
4 l; 0,5 mm (20 mils); 7,9 m2 (84,8 ft2)
 Czerwona .............................................................081572
16 l; 0,5 mm (20 mils); 31,5 m2 (339 ft2)
 Czerwona .............................................................084187

ARC NVE VC Wysokotemperaturowa i chemoodporna 
powłoka epoksydowo-winylowo-estrowa z żywicami 
Novolac, (Cienka powłoka) (W; G; P)*
Zestaw systemowy; 250 µm (10 mils); 9,7 m2 (104 ft2)
 Czerwona ........................................................ 081245EU

ARC NVE TC Wysokotemperaturowa i chemoodporna 
powłoka epoksydowo-winylowo-estrowa z żywicami 
Novolac (Powłoka wierzchnia) (W; G; P)*
Zestaw systemowy; 6 mm (250 mils); 9,7 m2 (104 ft2)
 Czerwona ........................................................ 082857EU   

*W: Wielkość opakowania; G: Grubość; P: Pokrywana powierzchnia 
 ** WFT: Grubość mokrej warstwy
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indeks produktów
Uszczelnienia mechaniczne
150 Pojedyncze kompaktowe uszczelnienie 

mechaniczne ogólnego stosowania ........................11
170 Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne  

do cieczy mocno zanieczyszczonych i szlamów .14
250 Podwójne kompaktowe uszczelnienie 

mechaniczne ogólnego stosowania ........................11
280™ Podwójne kompaktowe uszczelnienie 

mechaniczne typu Heavy Duty .................................12
442™ c Dzielone uszczelnienie kompaktowe ................8
491 Komponentowe uszczelnienie mechaniczne 

zgodne ze standardem DIN ........................................13
4400 Uszczelnienie gazodynamiczne .........................12
regulator przepływu intelli Flow™ . .........................14
rBs Uszczelnienie komponentowe z mieszkiem 

elastomerowym do zastosowań ogólnych ...........13
s10 Wysokowydajne kasetowe uszczelnienie 

mechaniczne ....................................................................10
s20 Wysokowydajne podwójne kasetowe 

uszczelnienie mechaniczne ........................................10
spiraltractm Tuleja wspomagająca ................................9

Szczeliwa mechaniczne i 
uszczelki płaskie
455eu Płyta uszczelniająca ogólnego stosowania .32
553 Uszczelnienie ekologiczne ......................................31
557 Wysokojakościowa płyta uszczelniająca ............32
1400r Szczeliwa grafitowe wzmacniane  

włóknami węglowymi ..................................................17
1600 Nowoczesne szczeliwo zaworowe .....................29
1622 Niskoemisyjne szczeliwo do zaworów .............28
1724 Szczeliwo PTFE do zaworów ................................29
1730 Szczeliwo do zastosowań ogólnych .................16
1760 Szczeliwo chemiczne ..............................................16
1765 Białe szczeliwo chemiczne ...................................16
1830 Udoskonalone szczeliwo z  

ekspandowanego grafitu impregnowanego  
PTFE .....................................................................................17

1830 ssP Szczeliwo do szlamów  .................................17
5100 Tuleja węglowa .........................................................27 
5150 Zestawy Live-Loading ............................................27
5300 Pierścienie uszczelniające .....................................27
5500 Podkładki Live Loading .........................................26
5505H Podkładki Live Loading ......................................26
5505l Podkładki Live Loading .......................................27 
5800 Szczeliwo grafitowe o przekroju klinowym ...29
uszczelki wielokrawędziowe - camprofile
 Wysokiej jakości uszczelki metalowe ..........................30
duragraf F Płyta z ekspandowanego grafitu ...........31
duragraf t Płyta z ekspandowanego grafitu ...........31
ecs-t Płyta uszczelniająca z PTFE .................................32
uszczelnienia spiralne Ekonomiczne uszczelki 

spirlane ...............................................................................30
uszczelka steel trap™ Wysokojakościowa  

uszczelka metalowa .......................................................30
superset™ Specjalne zestawy szczeliw ......................18

Uszczelnienia polimerowe
8K™ Dzielony pakiet uszczelniający do tłoczysk  

w hydraulice .....................................................................40
9K Pierścienie przeciw-wyciskowe do zastosowań  

w hydraulice .....................................................................44
10K™ Uszczelnienie jednostronnego działania 

typu-U do tłoczysk i tłoków ........................................41
11K Dzielone dwuelementowe uszczelnienie 

tłoczysk...............................................................................40
14K Uszczelnienie Dławiące ............................................22
18K Pierścienie prowadzące do zastosowań  

w hydraulice i pneumatyce .........................................45
19K Pierścienie prowadzące do zastosowań  

w hydraulice i pneumatyce .........................................45

20K™ Kompaktowe uszczelnienie hydrauliczne 
dwustronnego działania do ciężkich warunków 
pracy ....................................................................................42

22K Uszczelnienie jednostronnego działania  
Typu-U do tłoczysk i tłoków ........................................41

23K Uszczelnienia pneumatyczne tłoków 
i  tłoczysk ...........................................................................44

28K/28K 1 Pakiet uszczelniający do zastosowań  
na tłokach i tłoczyskach w hydraulice .....................42

30K Ochrona łożysk i przekładni ...................................18
30Kc Uszczelnienie cieczy o wysokiej lepkości,  

oraz materiałów sypkich i proszków.........................22
33K Dzielone uszczelnienie do ochrony łożysk  

i przekładni .........................................................................19
50K Walcownicze uszczelnienie czołowe ruchu 

obrotowego ......................................................................19
51K Walcownicze uszczelnienie ruchu  

obrotowego ......................................................................20
52K Walcownicze uszczelnienie ruchu  

obrotowego ......................................................................21
53K Walcownicze uszczelnienie ruchu 

 obrotowego .....................................................................38
awc800 Red Polymer .......................................................39
awc850 HGT Polymer ......................................................39
awc860 Cherry Polymer .................................................39
awc805 Blue Polymer ......................................................39
ccs Kompaktowe uszczelnienia tłokowe  

i tłoczyskowe ....................................................................43
m20K Zestawy zamienników O-Ringów  

do zaworów hydraulicznych .......................................46
r22KN5 Dzielone uszczelnienie wałów i osi 

obrotowych ......................................................................21
w5K Pierścienie zgarniające do zastosowań  

w hydraulice i pneumatyce .........................................43
w21K Pierścienie zgarniające do zastosowań  

w hydraulice i pneumatyce .........................................43
wr Pierścienie prowadzące do zastosowań  

w hydraulice i pneumatyce .........................................45

Smary
601 Olej do sworzni i tulejek łańcuchowych ............50
610/610mt Plus/610Ht Syntetyczny olej  

smarujący ..........................................................................50
615 HTG NLGI #1 .................................................................52
615 HTG NLGI #2 .................................................................52
625 CxF ...................................................................................52
630 SxCF ................................................................................52
635 SxC ...................................................................................52
636 FG .....................................................................................50 
652 Smar konserwujący do urządzeń 

pneumatycznych ............................................................51
690 Smar do zastosowań w przemyśle 

spożywczym .....................................................................51
715 Spraflex®/Spraflex® Gold ..........................................51
725 Preparat przeciwzakleszczeniowy  

na  bazie niklu ..................................................................54
783 ACR ..................................................................................54
785 i 785 Fg Pasty przeciwzakleszczeniowe ............54
lubri-cup™ em ...................................................................53
smarownica olejowa lubri-cup™ ol 500 ..............53
smarownica lubri-cup™ ol vg mini .......................53

Produkty specjalne do konserwacji
706 Rustsolvo® .....................................................................55
723 i 723 Fg Sprasolvo® ...................................................55
800 Taśma teflonowa GoldEnd® ....................................56
860 Formowalne uszczelnienie polimerowe ............56

Preparaty czyszczące  
i odtłuszczające
218 HDP zasadowy środek myjący ...............................57
235 SSC Silny środek myjący...........................................58
274 Przemysłowy środek myjąco - odtłuszczający ...59
276 Środek odtłuszczający do urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych ................................59
338 Preparat do usuwania rdzy .....................................58
346 Preparat do usuwania kamienia i czyszczenia 

chemicznego ....................................................................58
360 Bezfosforanowy środek myjący ............................57
803 Przemysłowy i okrętowy środek myjący II .........56
820 KPC Środek myjący o niskim pH ...........................57

Płyny do obróbki metali
372 Chłodziwa emulgujące Opticool ..........................59
388 Syntetyczny płyn do gwintowania .......................60

zwalczanie korozji
740 Środek chroniący przed korozją do zastosowań 

przemysłowych ...............................................................60
775 Środek do wypierania wilgoci ...............................60

Powłoki kompozytowe
arc 791 Kompozyt do uzupełniania powierzchni 

betonowych na bazie żywicy Novolac, nakładany 
za pomocą szpachli, wzmacniany kwarcem, 
zawierający 100% substancji stałych .......................70

arc 855 Powłoka do ochrony przed ścieraniem ....64
arc 858 Kompozyt do ochrony przed  

ścieraniem .........................................................................64
arc 890 Kompozyt gruboziarnisty odporny  

na ścieranie .......................................................................68
arc 897 Kompozyt drobnoziarnisty odporny  

na ścieranie .......................................................................68
arc 982 Odporna na działanie kwasów powłoka 

kompozytowa na bazie żywicy Novolac,  
składająca się w 100% z substancji stałych ...........67

arc 988 Kompozyt bardzo odporny chemicznie 
skłądający się z 100% cząstek stałych, na bazie 
żywicy Novolac, wzmacniany kwarcem,  
do ochrony powierzchni betonowych,  
nakładany za pomocą szpachli lub pacy. ...............70

arc cs2 Cienkowarstwowa powłoka  
epoksydowa na bazie żywicy Novolac  
do ogólnych zastosowań .............................................71

arc cs4 Powłoka epoksydowa zawierająca  
100% żywicy Novolac o wysokiej odporności  
na substancje chemiczne ............................................71

arc Ht-t Wysokotemperaturowy kompozyt  
do ochrony przed ścieraniem, możliwość 
wykonania testu wysokonapięciowego,  
do nanoszenia za pomocą szpachli lub pacy .......65

arc Ht-s Wysokotemperaturowa powłoka, 
natryskiwana, z możliwością wykonania testu 
wysokonapięciowego, do ochrony przed 
ścieraniem. ........................................................................65

arc i BX 1 Kompozyt epoksydowy odporny  
na udary i ścieranie ........................................................68

arc system Nve ................................................................71
arc s1 Natryskowa antykorozyjna powłoka 

kompozytowa ogólnego stosowania ......................65
arc s1HB Natryskowa antykorozyjna powłoka 

kompozytowa ogólnego stosowania ......................65
arc s2 Odporna na erozję powłoka  

do natrysku, ze zbrojeniem ceramiką .....................66
arc s4+ Powłoka na bazie żywicy Novolac, 

składająca się w 100% z substancji stałych, 
wzmacniana składnikami mineralnymi ,  
odporna na działanie kwasów ...................................66

arc s7 Powłoka wykonana z żywicy  
winyloestrowej z niską zawartością substancji 
lotnych, odporna na działanie wysokiej 
temperatury i chemikaliów .........................................67
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Chemraz® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Greene, Tweed i Company.
Elgiloy™ jest znakiem towarowym Elgiloy Ltd. Partnership.
Grafoil® jest zarejestrowanym znakiem towarowym GrafTech International 
Holdings Inc.
Hastelloy® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Haynes International, Inc.
Inconel® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Special Metals Corporation.
Kalrez® i Viton® są zarejestrowanymi znakami towarowymi DuPont Performance 
Elastomers.
Monel® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Special Metals Corporation.
NSF® jest zarejestrowanym znakiem towarowym NSF International.
SpiralTrac™ jest znakiem towarowym EnviroSeal Engineering Products Ltd.

Sulzer™ jest znakiem towarowym Sulzer Pumps Ltd.
Firma Sulzer™ nie jest w żaden sposób powiązana z firmą A.W. Chesterton 
Company. Jakiekolwiek odniesienia do pomp Sulzer mają na celu jedynie 
identyfikację produktu tego wytwórcy, z którym kompatybilny jest produkt 
DirectFit™ wytwarzany przez firmę A.W. Chesterton Company.
CHESTERTON® GoldEnd®, Rustsolvo®, SpeedSeal®, Spraflex® i Sprasolvo® są 
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy A.W. Chesterton Company.
8K™, 10K™, 20K™, 280™, 442™C, ChemLast™, DirectFit™, Flow Guardian™, 
GraphMax™, IntelliFlow™, LidLock™, Lubri-Cup™, QBT™, Self-Centering Lock 
Ring™, Steel Trap™ i SuperSet™ są znakami towarowymi firmy  
A.W. Chesterton Company.

Wszelkie stwierdzenia zawarte w tym katalogu, odnoszące się do ciśnienia, zgodności chemicznej, temperatury i danych serwisowych  
są oparte na ogólnym doświadczeniu. Ze względu na różnorodność zastosowań, szeroką gamę dostępnych produktów oraz szeroki zakres 
warunków, które mogą wystąpić w połączeniu z nieprzewidzialnym czynnikiem ludzkim w trakcie instalacji, nie powinno się polegać 
wyłącznie na rekomendacjach zawartych w niniejszym katalogu bez posiadania niezbędnego doświadczenia lub konsultacji z autoryzowanym 
przedstawicielem Chesterton. 

Szczegółowe dane na temat materiałów, metod konstrukcji, instalacji oraz procedur usuwania usterek, mogą zostać zmienione  
bez uprzedzenia.

Jakość działania produktów jest bezpośrednio związana z warunkami pracy i stanem urządzeń. Dane techniczne odzwierciedlają wyniki testów 
laboratoryjnych i ich celem jest tylko podanie ogólnej charakterystyki. FIRMA A.W. CHESTERTON COMPANY NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK 
GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB ROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 
EWENTUALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST OGRANICZONA DO WYMIANY PRODUKTU.



g lo B a l N e  r o z w i Ą z a N i a ,  lo K a l N y  s e r w i s

Od roku 1884 firma Chesterton oferuje rozwiązania, które cieszą sie uznaniem klientów na całym świecie. Zapewniają one wydłużenie 
bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń pozwalając tym samym na obniżenie kosztów produkcji i utrzymania ruchu w zakładach 
przemysłowych. A.W. Chesterton gwarantuje również wsparcie techniczne i dobór uszczelnień na miejsu u klineta.

Globalna sieć firmy Chesterton obejmuje:
n Serwis w ponad 100 krajach
n Produkcja w zakładach rozmieszczonych na całym świecie 
n 500 punktów sprzedaży i dystrybucji 
n Ponad 1 200 przeszkolonych doradców technicznych i serwisantów 

Chesterton International GmbH
Am Lenzenfleck 23
85737 Ismaning, Deutschland
Tel.: +49-89-9965-46-0 
Fax: +49-89-9965-46-60 

Chesterton Roma S.r.l.
Via Amatrice 15
00199 Roma, Italia
Tel.: +39 06 86 20 37 21
Fax: +39 06 86 20 38 24

Chesterton ČR s.r.o.
Masarykova č.p. 56
588 56 Telč, Česká Republika
Tel.: +420-567-213-095 
Fax: +420-567-213-007

Chesterton Slovakia s.r.o.
Strojnicka 103
821 05 Bratislava 
Slovenská Republika 
Tel.: +421-2-4363-2151 
Fax: +421-2-4363-2191

Chesterton Hungary KFT
Gödöllői út 115
Mogyoród, H-2146 Magyarország 
Tel.: +36-28-540-450 
Fax: +36-28-540-455

Chesterton Sweden AB 
Tubba Torg 5 
SE-37432 Karlshamn 
Sverige 
Tel.: +46-454-88202 
Fax: +46-454-19890

Chesterton International Polska 
Sp. z o.o. 
Al. W. Korfantego 191
40 - 153 Katowice  
Polska
Tel.: +48-32-249-5290 
Fax: +48-32-249-5650

Produkty i usługi firmy Chesterton są dostępne za pośrednictwem biur sprzedaży wymienionych poniżej oraz 
za pośrednictwem naszej sieci autoryzowanych dystrybutorów. Aby znaleźć najbliższego dystrybutora, należy 
odwiedzić stronę www.chesterton.com.

chesterton eme

Biura Chesterton

Dystrybutor:Certyfikaty ISO Chesterton są dostępne na stronie  
www.chesterton.com/corporate/iso

© A.W. Chesterton Company, 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.

®   Zarejestrowany znak towarowy, którego właścicielem i licencjodawcą jest  
A.W. Chesterton Company w USA i w innych krajach, jeśli nie podano inaczej.

A.W. Chesterton Company
860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA

Tel.: 781-438-7000
Fax: 978-469-6528  
www.chesterton.com
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