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Garnituri
Plate

Benzovet
Carbo Fiber
Superkev
Sealpack
Cauciuc

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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Benzovet
Benzovet

CARACTERISTICI:
Materiale fără azbest, de înaltă calitate, realizate din fibre aramidice și
umpluturi minerale rezistente la temperaturi ridicate, cu un elastomer NBR
cu conținut ridicat de ACN ca liant.
Are utilizari universale, pentru solvenți, gaze, uleiuri, hidrocarburi, HFC,
abur cu presiune joasă, acizi, alcalini. Acest material este potrivit pentru
industria alimentară și uzine de tratare a apei.
OMOLOGARE:
DVGW și SVGW pentru instalațiile de gaz, WRC si KTW pentru apă
potabilă, BAM pentru utilizări cu oxigen și HTB pentru încărcare termică
ridicată. ENICHEM clasa 30 și clasa 90 TECNIMONT pentru utilizări
universale.

Benzovet HT
CARACTERISTICI: Materiale fără azbest de înaltă calitate realizate din
fibre anorganice rezistente la temperaturi ridicate; aramidă , fibre de sticlă și
fibre elastomer NBR cu conținut ridicat de ACN .
APLICAȚII: Adecvat pentru aplicații care implică temperaturi și presiuni
ridicate, cu abur, gaze, uleiuri, hidrocarburi și acizi.

Benzovet S

CARACTERISTICI: Material fără azbest de înaltă calitate, compus din
fibre organice, materiale de umplutură minerale, legate de elastomer NBR.
Acesta este utilizat pentru etanşări la temperaturi şi presiuni joase.
APLICAȚII: Se recomandă pentru uleiuri vegetale și animale, combustibili,
aer, apă, abur (pana la 5 bari), acizi slabi și alcalini.
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Benzovet Antiacid
CARACTERISTICI: Material fără azbest de înaltă calitate folosit în special
pentru industria chimică. Acesta este compus din fibre aramide, umpluturi
minerale rezistente la temperaturi ridicate, legate cu elastomer CSM.
Această îmbinare dă rezistența excelentă materialului, pentru solutii acide si
alcaline, de asemenea cu concentrație ridicată, și la fluide agresive.
APLICAȚII: Potrivit pentru acizi organici și anorganici, alcalini, solvenți
și fenoli. Acesta este utilizat în industria chimică, petrochimică și
farmaceutică.
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Carbo Fiber
CARACTERISTICI: Material fără azbest de
înaltă calitate, realizat din fibre de carbon ,
fibre aramidice, și liant elastomer NBR.
APLICAȚII: Performanță bună cu abur, gaze,
hidrocarburi, alcalini și acizi. Amestecul
materialului oferă rezistența excelentă la
lichide inflamabile și poluante .
OMOLOGARE: TECNIMONT clasa 93
pentru utilizări cu abur.
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Superkev
CARACTERISTICI: Material fără azbest de
înaltă calitate, realizat din fibre aramidice,
grafit, materiale de umplutură minerale și liant
elastomer NBR.
APLICAȚII: SUPERKEV este potrivit pentru
abur saturat , carburanți, lubrifianți , alcalini și
acizi slabi.
OMOLOGARE: ENICHEM clasa 31 și clasa
94; TECNIMONT pentru utilizări cu abur.
Versiunea SUPERKEV construcții / ARMAT
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Materiale fără azbest
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COGRAF
Grafitul expandat reprezintă astăzi cea mai bună soluție pentru materialele folosite la realizarea
garniturilor.
Puritatea grafitului utilizat (98%) și procesul de compresie, fără a folosi materiale de umplere sau
materiale liant, asigură nivelul ridicat de calitate al produsului finit.
• Dimensiuni standard : 1000 x 1000 mm .
• La cerere : dim . 1500 x 1500 mm.

COGRAF S
Foi de grafit expandat neranforsat.
Gamă grosime: • 0,5 / 1 / 1,5 / 2 mm

COGRAF G
Foi de grafit expandat ranforsat cu foi de oţel inox 316 cu
grosimea 0.05 mm.
Gamă grosime: • 1,5 / 2 / 3 mm

COGRAF GR
Foi de grafit expandat ranforsat cu foi de oţel inox găurite
S316 de grosimea 0.1 mm.
Gamă grosime: 1,5 / 2 / 3 mm
Notă: Grosimi >3mm la cerere.
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COGRAF Date tehnice
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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)

Cauciuc natural

Cauciucul natural are rezistenţă bună la acizi
Acest material sintetic are rezistenţă bună la acizi slabi, alcaline, săruri şi soluţii de clor. Are
rezistenţă scăzută la uleiuri şi solvenţi şi nu
puternici, alcaline, săruri şi soluţii de clor. Are
rezistenţă foarte bună la ozon şi lumină. Nu este este recomandată utilizarea cu ozon. Ranşa de
potrivit pentru utilizarea cu uleiuri, solvenţi sau temperatură este limitată, între -57°C +93°C.
hidrocarburi aromatice. Ranşa de temperatură
este între -57°C +177°C
Siliconic
Cauciucul siliconic are rezistenţă foarte bună
la aer cald. Este neafectat de lumină sau ozon.
Fluorocarbon
Totuşi nu sunt potrivite pentru utilizări cu aburi
Elastomerul flourocarbon are rezistenţă bună
şi hidrocarburi aromatice sau alifatice. Ranşa de
la uleiuri, combustibili, solvenţi cloruraţi,
temperatură este între -54°C +260°C.
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.

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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Tabel rezistenţă chimică
Recomandat

Utilizări
limitate
Nerecomandat
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