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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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Inele de grafit

Caracteristici
Inelele din grafit cu puritate de până la 
99.85% oferă fiabilitate în situaţii în care se 
operează la temperaturi extreme, ori există 
schimbări radicale de temperatură.
Datorită modului în care sunt construite, 
inelele de grafit au capacitatea de a umple 
spaţiul de etanşare şi de a reveni la forma 
iniţială, chiar şi după uzură extremă. 
Inelele de grafit oferă deformabilitate, 
elasticitate aproape permanentă, rezistenţă 
structurală bună şi fiabilitate pe termen 
foarte lung.
Ele sunt folosite în domenii diverse, de la 
industria petrochimică la cea a centralelor 
electrice, în pompe, valve, compresoare şi 
multe altele.

Gamă operaţională
Temperatură minimă: -240 ºC
Temperatură maximă: 430 ºC
Temperatura maximă aburi: 650 ºC
Presiune statică maximă: 350 bari
Presiune dinamică maximă: 20 bari
Viteza maxima: 5 m/s
Ranşă pH: 0-14
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Inele de grafit antiextruziune
Necesitate
Având în vedere maleabilitatea grafitului, pentru 
temperaturi şi presiuni extreme este necesar ca 
inelul de grafit presat să fie armat sau bordat 
de un material metalic pentru a împiedica 
extruziunea materialului de etanşare. Această 
armătură este de dimensiuni foarte mici şi nu 
este observabilă în cazul unei garnituri reale.
Exemplificăm dedesubt cele două tipuri de 
armături antiextruziune, aplicate în funcţie de 
necesităţile de etanşare cerute de clienţi.

Inelele de grafit presat armate cu pânză metalică 
oferă un plus de rezistenţă mecanică atunci când 
condiţiile de operare cer o strângere mai mare 
a garniturii. Prin această metodă se asigură 
integritatea structurală a garniturii dar se 
păstrează şi elasticitatea şi capacitatea de umplere 
a spaţiului de etanşare.

Inelele de grafit presat bordate cu discuri de tablă 
pot fi bordate pe ambele părţi ale garniturii în 
funcţie de necesităţile de etanşare.
Bordarea cu discuri de tablă opreşte extruziunea 
materialului de etanşare în condiţii de presiune 
şi temperatură foarte ridicate.
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COGRAF

Caracteristici
 Plăcile de COGRAF sunt plăci lise sau gofrate 
de grafit de puritate foarte mare, cu sau fără 
inserţii de tablă inox. Aceste plăci pot fi ştanţate 
în orice formă necesară utilizării.
Garniturile Cograf prezintă avantaje 
similare inelelor de grafit, având rezistenţă la 
temperaturi foarte ridicate, elasticitate crescută, 
şi rezilienţă permanentă.
Plăcile Cograf pot fi întărite cu plăci lise 
sau gofrate de oţel inox, pentru o rezistenţă 
structurală îmbunătăţită. Inserţiile de oţel inox 
sunt aplicate fără adezivi, astfel se păstrează 
elasticitatea garniturii pe termen foarte lung, iar 
garnitura nu devine casantă odată cu trecerea 
timpului.

Gamă operaţională, proprietăţi
Temperatură minimă: -200 °C
Temperatură maximă: 550 °C
Rezistenţă la presiune până la 300 de bari.
Rezistenţă chimică: 0 - 14 pH
•	 Adaptabilitate foarte bună la iregularităţile 

suprafeţei de etanşare
•	 Grad foarte scăzut de uzură datorită 

construcţiei fără adezivi
•	 Elasticitate permanentă, în special în cazul 

diferenţelor mari de temperatură în timpul 
utilizării.

Plăci COGRAF bordate

Pentru utilizări în domeniul gazelor, diametrele 
plăcilor de COGRAF supuse temperaturilor 
extreme pot fi bordate cu oţel sau inox.
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COGRAF - tipuri şi caracteristici
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Garnituri ovale - CARBOX

Caracteristici
Material obţinut prin combinarea fibrelor 
poliacrilnitrice supuse unui tratament de 
preoxidare cu fibre aramidice, grafitate la 
exterior.
Tratamentul de preoxidare îmbunătăţeşte 
rezistenţa la căldură pe lângă fibrele 
aramidice care îmbunătăţesc şi rezistenţa 
mecanică.
Materialul CARBOX este extrem de 
puternic, elastic şi rezistent la abraziune. Are 
capacitate foarte mare de izolare termică, 
este ignifug, nu se topeşte şi nu emană gaze 
nocive.
De asemenea, datorită diametrului mare al 
fibrelor, nu reprezintă un pericol de sănătare.
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CARBOX armat

Carbox - pentru trape și guri de 
vizitare
Garnituri ovale produse cu material tratat cu 
elastomeri, rezistente la căldură, armate cu fire 
din alamă și grafitate pe plan extern.

Carbox – izolant aburi
Fâşii în secțiuni la dimensiunea produselor 
cu material tratat cu elastomeri, rezistente la 
căldură, ranforsate cu cabluri de oțel și grafit-
ate la exterior.

Carbox Solvo – izolant uleiuri și sol-
venți 
Fâşii în secțiuni la dimensiunea produselor 
cu material tratat cu elastomeri, rezistente la 
căldură, ranforsate cu cabluri de oțel și grafit-
ate la exterior.

Tipuri AS448 AS226
Culoare negru negru
Procentaj fibre aramidice 10-15% 10-15%
Grosime 1.5 mm 3 mm
Greutate 0.6 kg/m3 1.1 kg/m3
Temperatură maximă 450 °C 450 °C
Rezistentă la tracţiune 45 kg/cm 70 kg/cm
Alungire maximă 
(temperatura camerei)

10% 10%

Putere reziduală (după 24 
de ore la 300 °C)

70% 70%

Alungire liniară (după 24 
de ore la 300 °C)

10% 10%

Pierdere de greutate (după 
60 min. la 300 °C)

10% 10%

Conductivitate termică 0.06-0.15 
W/m °C

0.06-0.15 
W/m °C

Diametru fibre 13-15 μ 13-15 μ

Dimensiuni CARBOX armat

Tipuri CARBOX armat
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