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 Garniturile metaloplastice combină 
rezistenţa la presiune a metalului cu 

maleabilitatea şi compresibilitatea materialelor 
de umplere, pentru a oferi o etanşare 

economică în situaţii în care suprafaţa este 
mică sau forma este complexă. 

METALOPLASTICE
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Caracteristici generale

Garniturile metaloplastice sunt constituite dintr-
un material de umplere ( material fără azbest, 
fibre ceramice, P.T.F.E. etc) cu o îmbrăcăminte 
completă sau parțială din tablă metalică. 
Garniturile metaloplastice sunt foarte ușor 
comprimabile.

O alegere optimă a materialului de construcție 
a garniturii asigură etanșări la presiuni și 
temperaturi foarte ridicate; suportă deformări de 
până la 20 - 30% din grosimea inițială.

Etanșarea se produce datorită comprimării pe 
care o suportă partea centrală a garniturii sub 
efectul strângerii celor două flanșe.  Pentru a 
îmbunătăți etanșarea se utilizează garnituri 
ondulate care creează o etanșare tip “labirint”. 
Pot fi produse în toate formele (circulare, ovale, 
rectangular, etc.) și fără limitări de dimensiuni.

Material de umplere :
- Fibre ceramice
- SIALPACK
- P.T.F.E.
- Grafit
- Aliaje fără azbest tip BENZOVET sau altele.

Cămașă exterioară poate fi complet sau parțial 
din:
- oțel inox -  AISI 304/316/321
- oțel moale
- alamă

Temperaturi și presiuni:
Suportă temperaturi ridicate, aproximativ 700 
°C și presiuni mai mari de 200 bari, în funcție de 
materialul de umplere și de cămașa exterioară.
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Secţiuni metaloplastice

MP 2
Componente: Disc de tablă gofrat, căptușit cu material 
de umplere, cu caracteristici de utilizare corespunzătoare. 
Caracteristici: Grosimea și suprafața de etanșare sunt 
fabricate pentru a se potrivi spațiului disponibil și 
condițiilor de operare.
Utilizare: Recomandat pentru presiuni scăzute și acolo 
unde etanșarea nu este foarte strânsă; nu este recomandat 
pentru utilizarea cu lichide, uleiuri sau vacuum.

MP 3
Componente: Două discuri de tablă  gofrată cu material 
de umplere izolant, adecvat cerințelor de funcționare.
Caracteristici: Tablă gofrată cu structura sa simplă de 
cutie, oferă rezistență mecanică foarte bună.
Utilizare: În industria de procesare, industria 
petrochimică și pentru centrale electrice.

MP 4
Componente: Două discuri de tablă  gofrată cu material 
de umplere izolant, adecvat cerințelor de funcționare.
Caracteristici: Tablă gofrată cu structura sa simplă de 
cutie, cu îmbinări dublate, oferă rezistență mecanică 
foarte bună.
Utilizare: În industria de procesare, industria 
petrochimică și pentru centrale electrice, în cazul în care 
există presiuni mai mari și cerințe mari de strângere.

MP 5
Componente: Disc de tablă cu material de umplere 
izolant adecvat pentru caracteristicile fizice și chimice ale 
mediului de utilizare.
Caracteristici: Tablă înfășurată în jurul materialului 
de umplere dintr-o singură bucată de la interior către 
exterior și viceversa. Tabla are o grosimie >= 0.3 mm în 
fâșii înguste și dimensiuni mici.
Utilizare: În situații de strângere medie, cu temperaturi 
medii-scăzute, în condițiile în care spațiul de etanșare este 
mic.

MP 6
Componente: Două discuri de tablă, care acționează 
ca o cutie și cămașă, înfășurate în jurul materialului de 
umplere.
Caracteristici: Fabricat în dimensiuni mici, medii și mari, 
cu benzi de minimum 8 mm sau proporțional mai mare 
în funcție de cerințe.
Utilizare: În toate aplicațiile în care îmbinările normale 
nu mai sunt suficiente pentru a garanta o etanșare 
adecvată.

 MP 6-CE
Componente: Două discuri de tablă care acționează 
ca o cutie și cămașă, înfășurate în jurul materialului de 
umplere, cu cămașă care acționează ca inel de centrare.
Caracteristici: Fabricat în dimensiuni mici, medii și mari, 
cu benzi de minimum 8 mm sau proporțional mai mare 
în funcție de cerințe.
Utilizare:În toate aplicațiile în care îmbinările normale nu 
mai sunt suficiente pentru a garanta o etanșare adecvată și 
unde centrarea garniturii este necesară.
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MP 6-E
Componente: Două discuri de tablă care acționează 
ca o cutie și cămașă de etanșare, un disc de tablă gofrat 
introdus între două straturi de material izolant.
Caracteristici: Fabricat în dimensiuni mici, medii și mari, 
cu benzi de minimum 8 mm sau proporțional mai mare 
în funcție de cerințe cu posibilitatea de revenire la forma 
inițială a discului de tablă gofrat.
Utilizare: În toate aplicațiile în care îmbinările normale 
nu mai sunt suficiente pentru a garanta o etanșare 
adecvată. Folosit în situații de strangere mai slabă și în 
cazul în care sistemul pornește și se oprește frecvent.

MP 6–R
Componente: Două discuri de tablă, care acționează 
ca o cutie și cămașă, înfășurate în jurul materialului de 
umplere.Un disc de tablă plat, pe interior, inserat între 
două straturi de material izolant, acționând ca întărire.
Caracteristici: Fabricat în dimensiuni mici, medii și 
mari, cu benzi de minimum 8 mm sau proporțional mai 
mare în funcție de cerințe, fabricat cu materiale neferoase 
care necesită ranforsare interioară pentru a menține 
planeitatea garniturii.
Utilizare: În toate aplicațiile în care îmbinările normale 
nu mai sunt suficiente pentru a garanta o etanșare 
adecvată. 

MP 7
Componente: Două discuri de tablă, care acționează ca o 
cutie și o contra-cutie și material izolant.
Caracteristici: Fabricat în dimensiuni mici, medii și 
mari, cu benzi de minimum 8 mm sau proporțional mai 
mare în funcție de cerințe, cu o rezistență mecanică foarte 
mare.
Utilizare: În toate aplicațiile în care îmbinările normale 
nu mai sunt suficiente pentru a garanta o etanșare 
adecvată. Potrivit pentru presiuni medii.

MP 8
Componente: Discuri de tablă și material izolant.
Caracteristici: Discul de tablă înfășurat pe trei laturi 
ale materialului izolant, fabricat cu materiale neferoase 
care se adaptează la strânere limitată. Disponibile în 
dimensiuni limitate  și cu fețe foarte înguste de până la 
maximum 2/5 mm.
Utilizare: Se folosește acolo unde spațiul este limitat, 
strângerea este slabă, temperaturile sunt limitate și există 
anomalii pe suprafața de etanșare.

MP 9 
Componente: Două discuri de tablă, una acționează ca o 
cutie și cealaltă ca o cămașă plus materialul izolant.
Caracteristici: Discul de tablă înfășurat pe trei laturi ale 
materialului izolant, fabricat cu materiale neferoase care 
se adaptează la strânere limitată. Disponibil la aproape 
orice grosime si dimensiune față.
Utilizare: Se folosește acolo unde spațiul este limitat, 
strângerea este slabă, temperaturile sunt limitate și există 
anomalii pe suprafața de etanșare.
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MP  10
Componente: Un disc de tablă care acoperă materialul 
izolant pe toate fețele.
Caracteristici: Dimensiuni mici și bandă limitată, foarte 
ductil.
Utilizare: Cel mai des sunt folosite în industria auto și 
de motociclete, pentru transmisii industriale, grupuri de 
injectoare, ulei și la garnituri pentru aer comprimat.

MP 10A
Componente: Un disc de tablă cu secțiunea torică care 
înfășoară materialul izolant.
Caracteristici: Dimensiuni mici și bandă limitată, foarte 
ductil.
Utilizare: Cel mai des sunt folosite în industria auto și 
de motociclete, pentru transmisii industriale, grupuri de 
injectoare, ulei și la garnituri pentru aer comprimat.
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Garnituri pentru schimbatoare de căldură

Caracteristici:
Garniturile pentru schimbătoare de căldură sunt 
produse folosind grafit, foi non-azbest, fibre non-
ceramice ca umplutură, care sunt îmbrăcate cu 
diferite materiale precum oțel inoxidabil, staniu 
sau cupru.
Forme de aprovizionare:
Mărimea va fi potrivită cerințelor individuale, 
în general în concordanță cu standardele ASME 
și DIN. Schimbătoare de căldură, flanșe de tipul 
API, capete de cilindru și boilere. Vă rugăm să 
specificați standardul dorit sau desenul specific, 
mai ales dacă garnitura va fi folosită pentru 
schimbătoare de căldură cu nervuri de ranforsare.

Exemple de profile ale 
garniturilor pentru 
schimbătoare de căldură

Gama de funcționare:
Presiunea și temperatura vor fi în concordanță 

cu specificațiile/ cerințele clientului. Rezistența la 
coroziune depinde de alegerea materialelor.

Avantaje:
Potrivit în special pentru etanșarea statică cu 

presiune și temperatură ridicată, mai ales în cazul 
schimbătoarelor de căldură și vaselor de presiune.

Aplicații recomandate:
•	 industria de procesare

•	 industria de petrol și gaze
•	 industria petrochimică

•	  industria chimică
•	 centrale electrice

•	 industria infrastructurii
•	 schimbătoare de căldură

•	 vase reactoare
•	 vase de procesare
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Dimensiuni standard

Dimensiuni nominale ale garniturilor MP6 în funcţie de clasa de presiune

Standard: ASME B16.20 pentru flanşe B16.5

Toleranţa pentru grosimea garniturii: +0.8 mm, - 0.0 mm
Note:
(1) Pentru garniturile de la NPS 1/2 la NPS 24, toleranţele diametrului exterior şi interior sunt de +1.5 
mm, - 0.0 mm
(2) Nu există flanşe clasa 400 pentru dimensiunile NPS 1/2  la NPS 3 (folosiţi clasa 600)
(3) Nu există flanşe clasa 600 pentru dimensiunile  NPS 1/2 la NPS 2 1/2 (folosiţi clasa 1500)
(4) Nu există flanşe 2500 pentru dimensiuni de NPS 14 şi mai mari
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Standard: ASME B16.20 pentru 
flanşe ASME B16.47 Serie A

Standard: ASME B16.20 pentru 
flanşe ASME B16.47 Serie B

Toleranţa pentru grosimea 
garniturii:+0.8 mm, -0.0 mm
Note:
(1) Pentru garniturile de la 
NPS 26 la NPS 60, toleranţele 
diametrului exterior şi interior 
sunt de +3.3 mm, -0.0 mm
(2) Nu există flanşe de clasa 900  
pentru dimensiuni de NPS 50 şi 
mai mari.

Toleranţa pentru grosimea 
garniturii: +0.8 mm, -0.0 mm
Note:
(1) Pentru garniturile de la 
NPS 26 la NPS 60, toleranţele 
diametrului exterior şi interior 
sunt de +3.3 mm, -0.0 mm.
(2) Nu există flanşe clasa 900 
pentru dimensiuni NPS 50 şi 
mai mari.
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