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 Înființată în anul 1994, UNITAPE Prod. s-a remarcat 
în mai puțin de 5 ani ca unul dintre principalii 

furnizori români de sisteme de etanșare.  În prezent, pe 
piața românească, societatea  se poziționează ca lider în 

domeniul etansării industriale.

 Cu sprijinul a două societăți internaționale cu 
tradiție îndelungată, Manifattura Italiana Guarnizioni 
per Macchine COLOMBO & C.s.p.a. și UNIGASKET, 
UNITAPE Prod. este în continuă dezvoltare, având la 
dispoziție cele mai recente tehnologii din domeniu. Astfel, 
se pot satisface și cele mai exigente cerințe, în cel mai scurt 
timp, după tipare standard sau personalizate, chiar și în 

cazul unor procese industriale complexe.

  Pe parcursul activității noastre, am reușit să 
acumulăm o gamă variată de produse, fiecare model 
în parte fiind tratat cu cea mai mare seriozitate. Oferim 
clienților experiența noastră de peste 20 de ani, pentru a 
satisaface cu promtitudine și profesionalism toate nevoile 

de etanșare.
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Materiale / Elastomeri
 Elastomerul este un termen general pentru polimeri sintetici cu proprietăţi plastice şi elastice 
asemănătoare cu ale cauciucului natural. 

SBR (Stiren-Butadienă)
SBR este un cauciuc sintetic care are o rezistenţă 
foarte bună la abraziune şi o rezistenţă bună 
la acizi organici slabi, alcooli, chimicale 
moderate şi cetone. Nu este foarte bun în ozon, 
acizi puternici, uleiuri, grăsimi şi majoritatea 
hidrocarburilor. Ranşa de temperatură este între 
aproximativ -54°C +121 °C.

CR-Cloropren (Neopren)
Cloroprene este un cauciuc sintetic care este 
potrivit pentu utilizări împotriva acizilor 
moderaţi, alcaline şi soluţii saline. Are o 
rezistenţă bună la uleiuri şi combustibili 
comerciali. Are performanţe slabe împotriva 
acizilor oxidanţi puternici şi a hidrocarburilor 
aromatice sau clorurate. Ranşa de temperatură 
este între aproximativ -51°C +121 °C.
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EPDM (Etilenă Propilen Dienă 
Monomer)
Acest material sintetic are rezistenţă bună la acizi 
puternici, alcaline, săruri şi soluţii de clor. Are 
rezistenţă foarte bună la ozon şi lumină. Nu este 
potrivit pentru utilizarea cu uleiuri, solvenţi sau 
hidrocarburi aromatice. Ranşa de temperatură 
este între -57°C +177°C

Fluorocarbon
Elastomerul flourocarbon are rezistenţă bună 
la uleiuri, combustibili, solvenţi cloruraţi, 
hidrocarburi alifatice şi aromatice şi acizi 
puternici. Nu este potrivit pentru utilizarea 
cu amine, esteri, cetone sau aburi. Ranşa de 
temperatură este între -26°C +232°C.

Cauciuc natural
Cauciucul natural are rezistenţă bună la acizi 
slabi, alcaline, săruri şi soluţii de clor. Are 
rezistenţă scăzută la uleiuri şi solvenţi şi nu 
este recomandată utilizarea cu ozon. Ranşa de 
temperatură este limitată, între -57°C +93°C.

Siliconic
Cauciucul siliconic are rezistenţă foarte bună 
la aer cald. Este neafectat de lumină sau ozon. 
Totuşi nu sunt potrivite pentru utilizări cu aburi 
şi hidrocarburi aromatice sau alifatice. Ranşa de 
temperatură este între -54°C +260°C.

NBR (Nitril Butadiene Rubber)
Buna-N este un cauciuc sintetic care are 
rezistenţă bună la solvenţi, hidrocarburi 
aromatice sau alifatice, uleiuri petroliere sau 
gazolină, la o ranşă foarte mare de temperaturi. 
Are de asemenea o rezistanţă foarte bună la 
săruri şi substanţe caustice, dar relativ scăzută la 
acid. Are performanţe slabe împotriva agenţilor 
oxidanţi puternici, hidrocarburilor clorurate, 
cetone şi esteri. Ranşa de temperatură este de 
aproximativ -51°C +121 °C.
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O-Ringuri

Caracteristici
O-ring-ul este o garnitură în formă de tor, în general fabricată dintr-un elastomer. O-ring-urile 
sunt folosit în principal pentru etanşări statice și dinamice. Sunt realizate din Oleolite, cauciuc 
siliconic sau alţi elastomeri (sau materiale sintetice) în funcţie de necesităţile de etanşare. 

Avantaje:
•	 Cost redus;
•	 Pot etanşa în situaţii foarte variate de presiune, temperatură şi toleranţă;
•	 Sunt uşor de folosit, nu necesită străngere ulterioară;
•	 Nu există cuplu critic la strângere, astfel este improbabil să cauzeze deteriorări structurale;
•	 O-ring-urile de regulă necesită un spaţiu foarte mic şi sunt uşoare;
•	 Durata de serviciu a unei garnituri O-ring poate ajunge până la limita materialului din care este 

construit dacă utilizarea este corectă;
•	 În multe cazuri un O-ring poate fi refolosit, astfel având un avantaj asupra etanşărilor non-

elastice;
•	 Deteriorarea O-ringurilor este de regulă graduală şi se poate identifica uşor;
•	 Etanşarea cu O-ringuri nu este afectată de variaţii ale forţei de compresie, O-ringurile 

permiţând de regulă contactul metal pe metal.
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Oleolite
Caracteristici
Acest compus este rezultatul testelor şi a 
experienţei îndelungate în cele mai variate 
aplicaţii. Garniturile oleolite înlocuiesc le 
înlocuiesc pe cele de piele şi sunt folosite în 
aplicaţii hidraulice, pneumatice şi oleodinamice. 
Elastomerul Oleolite este produs cu cauciuc 
sintetic acrilonitrilic şi are: 
•	 Rezistenţă semnificativă la umflare prin 

acţiunea uleiurilor şi a hidrocarburilor.
•	 Elasticitate excelentă şi rezistenţă la temperaturi 

scăzute.
•	 Rezistenţă excelentă la învechire, căldură, 

abraziune şi stres dinamic.

Avantaje: 
- Facilitare la asamblare ;
- Costul redus al dispozitivelor 
- Puțină uzură.

Utilizare:
 - Pentru etanşări dinamice alternative și rotative
- Exploatația de gaze (etan, butan, propan, azot, 
aer)
- Apă ( rece , fierbinte până la 100 -120 ° C)
- Hidrocarburi ( ulei, benzină )
- Uleiuri vegetale (minerale , lubrifianți)

Utilizări:
Pe tijă (Figura A): Etanşare în cilindru fiind plasat 
într-un şanţ din tijă. Elasticitatea îi permite să se 
extindă atunci când este nevoie să treacă peste un 
pas şi apoi să revină la mărimea orginală pentru 
a se potrivi locaşului. Pentru etanşări uniforme 
recomandăm folosirea de garnituri conice.

Pe cilindru (Figura B): Etanşare prin plasare 
într-un locaş format in cilindru. Garnitura 
formează un colier, care datorită caracteristicii de 
deformabilitate elastică, poate fi îndoit şi introdus 
în locaş, unde revine la forma iniţială.

Producţie:
Sub denumirea comercială Oleolite putem 
furniza o gamă largă de elastomeri produse prin 
următoarele procedee:

Ştanţate: Produse prin cele mai moderne tehnici 
de formare prin presare. Pot avea diametrul de 
800-900 mm.
Strunjite: Garnituri produse prin aschiere cu 
ajutorul unui strung, pot avea diametrul de până la 
800-900 mm.
Extrudare: Garniturile cu formă speciale, sau 
unde dimensiunile sau cantităţile nu permit 
fabricarea unei matriţe speciale, sunt laminate şi 
apoi lipite prin vulcanizare dacă este nevoie de o 
garnitură închisă.



7

Proprietăţi:
Garniturile Oleolite permit realizarea unei 
etanşări chiar şi în absenţa presiunii. Conicitatea 
oferită în construcţia garniturii permite adeziunea 
cu suprafeţele de contact prin presiune graduală 
şi compensatorie şi frecarea minimizată. Sub 
presiune aceste garnituri tind să se extindă, astfel 
formând o barieră împotriva fluidelor şi gazelor. 
Garniturile „collareto” asigură cea mai bună 
prindere cu cea mai puţină frecare.

Viteză: Pentru a se evita o uzură peste limitele 
normale şi acceptate se recomandă folosirea la 
viteze de până la 0.5 m/s şi frecvenţe de mişcare de 
până la 50/60 cicluri/min.

Prelucrare suprafaţă: Pentru a asigura o etanşare 
perfectă şi pentru a extinde viaţa garniturilor 
recomandăm ca elementele metalice care intră în 
contact cu colierele să fie rectificate (Rugozitate: 
0.4 μ UNI 3963)

Lubrifiere:  Pentru aplicaţii dinamice este 
necesară asigurarea unei lubrifieri suficiente, dar 
care totuşi poate fi obţinută cu acelaşi fluid pentru 
care se etanşează.

Asamblare: Înainte de asamblare verificaţi ca 
garniturile să nu prezinte rupturi din cauza 
depozitării incorecte şi ca suprafeţele metalice 
să nu prezinte defecte de finisare care ar putea 
deteriora garnitura.
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Calotă dublă
Caracteristici
Sunt realizate dintr-un amestec de cauciuc NBR, 
împreună cu un disc de metal incorporat. De 
asemenea prezintă şi un arc dublu de expansiune 
din oţel inox pentru ca buza garniturii să adere la 
peretele cilindrului. Sunt potrivite pentru ulei, aer 
şi emulsii de apă.
Garniturile cu calotă dublă sunt folosite pentru 
pneumatică sau la cilindri hidraulici cu acţiune 
dublă. Are toate avantajele unui piston metallic 
cu avantajul de a reduce costul de construcţie a 
pieselor metalice.
Presiune: 
 -Până la 15 Bar (tip normal)
 -Până la 40 Bar (execuţie specială)
Temperatură: 
 -Cu cauciuc NBR – până la 100 “C
 -Cu VITON - până la 220 “C
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Protector 17
Caracteristici
Este o garnitură potrivită pentru etanşare de 
coloane. Este folosită în industriile chimice, 
electrice, de cale ferată şi navale datorită 
flexibilităţii şi rezistenţei la tracţiune. Nu are nici 
o componentă metalică care să poată deteriora 
coloana. Pentru a nu deteriora buza de etanşare a 
garniturii este necesară teşirea marginilor metalice 
care intră în contact cu garnitura. Nu sunt 
necesare masticuri pentru etanşarea pe partea din 
spate a garniturii chiar dacă locaşul este uşor oval.

Garnituri cu inel deschis şi tăietură dreaptă:
Pentru mentenanţa instalaţiilor unde utilizarea 
de garnituri de etanşare în buclă ar însemna 
operaţiuni dificile şi costisitoare de demontare a 
pieselor mecanice.
Pentru astfel de cazuri putem oferi: 
Garnituri cu buclă deschisă tăiate drept
Aceste garnituri oferă performanţe în cazul 
menţionat, dar nu pot oferi garanţia etanşării cu 
bucla închisă.
Pot rezista la presiuni de până la 0.1 – 0.2 bari. Nu 
este recomandată utilizarea în aplicaţii cu viteze 
mai mari de 10 m/sec.
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Membrane plate şi ondulate
Caracteristici
Garnituri utilizate pentru a separa două fluide 
sau gaze permițând totodată eventuale variații 
de volum ale celor două părți. Sunt realizate, în 
general, dintr-un elastomer sintetic cu o inserție 
de fibre vegetale sau sintetice.
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Profile extrudate
Caracteristici
Profilele extrudate sunt fabricate la cele mai 
riguroase standarde, astfel încât pot fi regăsite în 
toate industriile producătoare, dar şi în construcţia 
de maşini şi tractoare, contrucţia electrocasnicelor, 
la ferestre şi uşi dar şi la centrale termice solare.

Profil coextrudat din EPDM şi SPAF pentru ferestre.

Profil coextrudat din TPV şi SEBS pentru automobile.

Profil extrudat din cauciuc siliconic pentru cuptoare.

Profil coextrudat din cauciuc siliconic pentru centrale 
termice solare.
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