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TAŚMA TEFLONOWA GOLDEND® TAPE 

Opis 

 Chesterton 800 GoldEnd® Tape to 

formowalna taśma o dużej gęstości  
z czystego PTFE stosowana do 
uszczelnień gwintów. Jest wyjątkowo 
odporna na rozerwania, może być 
stosowana nawet w najtrudniejszych 
warunkach, a zawiera więcej teflonu w 
każdym calu, niż praktycznie jakakolwiek 
inna taśma do uszczelniania gwintów 
dostępna obecnie na rynku. 

 Taśma Chesterton 800 GoldEnd® 

Tape jest chemicznie obojętna dzięki 
czemu możliwe jest uszczelnienie 
gwintów, rur i śrub zarówno metalowych, 
jak i z tworzyw sztucznych. Nie wchodzi  
w reakcję z takimi substancjami jak: para 
wodna, woda, mieszanki paliwowo 
powietrzne, czynniki chłodnicze, kwasy, 
zasady, wszelkie rozpuszczalniki oraz 
gazy - w tym wodór, tlen, amoniak, 
propan, butan i azot. Przy stosowaniu do 
instalacji z występowaniem kwasu 
azotowego jak i mieszanin nitrujących 
(nitroza) zalecana jest konsultacja z 
producentem. 

 Taśma Chesterton 800 GoldEnd® 
Tape nie twardnieje i pozostaje 
elastyczna bez widocznych pęknięć, co 
ma miejsce w przypadku innych taśm 
zawierających PTFE. Tworzy śliską 
warstwę teflonu między 
współpracującymi częściami, która 
pozostaje plastyczna oraz tłumi drgania. 
Taśma ułatwia rozmontowanie połączeń, 
dzięki czemu elementy mogą ponownie 
zostać użyte. Jest ona miękka 
 i rozciągliwa co pozwala na precyzyjną 
aplikację i dokładne przylgnięcie do 
powierzchni gwintu, a tym samym 
zminimalizowanie  wszelkich 
niedokładności. Połączenia mogą być 
regulowane o 90o i więcej bez 
wystąpienia przecieków. 

 Taśma Chesterton 800 GoldEnd® 
Tape jest produkowana w specjalnych 
opakowaniach, które zabezpieczają 
taśmę przed brudem  
i zanieczyszczeniami, a trwałe 

opakowanie  są łatwe do przenoszenia. 
Jest dostępna w różnych rozmiarach i 
szerokościach co ułatwia jej zabranie na 
montaż w torbach lub pasach 
narzędziowych. 

Skład 

 Chesterton 800 GoldEnd® Tape jest 

zupełnie inna niż większości taśm 
zawierających Teflon® dostępnych 

obecnie na rynku. W wielu 
konkurencyjnych produktach teflon® 

zastosowany jest zaledwie jako 
przypadkowy dodatek, gdy w taśmie 
GoldEnd® Tape jest on podstawowym 

składnikiem, a zawartość PTFE w 
produkcie wynosi dokładnie 100%.  
 Teflon® jest bardzo dobrze znany ze 

swej doskonałej odporności chemicznej 
oraz szerokiego zakresu temperatur.  
W momencie gdy konkurencyjne taśmy 
zawodzą, nie jest to spowodowane 
własnościami teflonu®, a raczej jego 

niedostateczną zawartością w tych 
produktach. Taśmy innych producentów 
mają bardzo małą gęstość. Chesterton 
800 GoldEnd® Tape ma 3,5 razy większą 

gęstość niż inne taśmy zawierające 
teflon®. W rezultacie do dyspozycji mamy 

taśmę uszczelniającą, która doskonale 
sprawdza się już przy 1 ½ do 2 
nawinięciach. 

 Unikalny złoty kolor taśmy Chesterton 
800 GoldEnd® Tape jest najlepszą 

gwarancją dla naszych klientów, że 
zakupili produkt spełniający najwyższe 
normy gwarantowane przez firmę 
Chesterton i posiadający najwyższą 
zawartość PTFE. 

Zastosowanie 

 Taśma Chesterton 800 GoldEnd® 
Tape  może być stosowana jako 
nieulegające stwardnieniu, suche 
uszczelnienie gwintów w przyłączach 
hydraulicznych i pneumatycznych czy 
instalacjach dla większości cieczy oraz 
gazów. Zabezpiecza śruby i połączenia 
przed zapieczeniem do temperatury 
260oC. Uszczelnia wszystkie rury 
instalacyjne oraz ma zastosowanie w 
większości przemysłowych 
gwintowanych połączeniach rurowych. 

 

Typowe własności fizyczne  

Kolor kremowy 

Grubość 0,09 mm (0,0035”) 

Gęstość względna 20oC (68oF) 1,3 

Wytrzymałość na rozciąganie 84-141kg/cm2 (1200-2000psi) 

Dopuszczalny zakres temperatur -240oC (-400oF) do 260oC(500oF) 

Dopuszczalny zakres ciśnienia 

Ciekły tlen 

Media gazowe (Nitrogen) 

Ciecze (Oleje) 

 

300 Bar, 305 kg/cm2 (4.350 psi) 

172 Bar, 176kg/cm2 (2.503 psi) 

690 Bar, 703 kg/cm2 (10.000 psi) 

  

 

KARTA PRODUKTU 
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Właściwości 

▪ Na liście UL  (U.S.A i Kanada) 

▪ Spełnia normy  MIL-T-27730A 
▪ Do zastosowania w instalacjach  

z tlenem. Zgodny z normą  
FDA 21CFR 177.1615 

▪ Dopuszczony przez DVGW  
Nr 96.01 e907 

▪ Nie starzeje się, nie twardnieje 
▪ Wysoka gęstość, odporność na 

przerwanie 
▪ Odporność chemiczna pH 0-14 
▪ Klasyfikacja NSF H1, P1 – nr. rej. 

134016 
▪ Spełnia normy ISO 10297 oraz ISO 

11114-3  (w Air Liquide) 
▪ Produkt testowany przez niemiecki 

federalny ośrodek badania materiałów 
BAM posiada Certyfikat Ref. No. 
11.1/46 513 
 

Zalety 

▪ pozostaje elastyczna 
▪ nie ulega starzeniu, więc zostanie 

zużyta do samego końca  
▪ wymaga mniejszej ilość nawinięć 
▪ odporna na przerywanie i zaginanie 
▪ nie zatyka rur i przewodów 
 

Sposób użycia 

  Nawinąć ściśle wkoło gwintu  
(zazwyczaj wystarcza pojedyncza 
warstwa) w kierunku skrętu połączenia. 
Zacząć od wolnego końca gwintu, aby 
uniknąć odwinięcia. Pojedyncze 
nawinięcie jest zwykle wystarczające do 
wypełnienia wolnych przestrzeni czy 
wszelkich porowatości, tworząc 
natychmiast efektywne uszczelnienie. 

Środki ostrożności 

 Przed zastosowaniem należy 
zapoznać się z odpowiednimi przepisami 
BHP.  

. 


