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Profilové těsnění dle přání zákazníka 
 
 
� Systém SEAL-JET je nejmodernějším způsobem výroby těsnění. Těsnění jakých je všude používáno ve 

stavebnictví-chemii-strojírenství-ve výrobní,zásobovací i likvidační technice, v klimatizační technice ve 
výrobě motorových vozidel. 

 
� Systém SEAL-JET umožňuje výrobu těsnění a komponentů v rozměrovém rozpětí od 8mm až do 260 mm 

a to s velkou přesností, jak jednotlivých kusů, tak v malých množstvích nebo i desetitisícových sériích. 
 
� Systém SEAL-JET minimalizuje Vaše údržbářské časy a prostoje s více jak 100 naprogramovaných 

standardních profilů, které lze dle přání zákazníka libovolně zvětšit či zmenšit a to jak v metrické 
soustavě tak i v soustavě imperiální (palcové). Pro tento účel byl záměrně vyvinut systém softwer-
program. Vybavení zaručuje pro vedení i nejkomplikovanějších soustružených dílů nejvyšší jakosti. 

 
� Systém SEAL-JET má pro Vaše použití k dispozici 12 standartních materiálů vyvinutých speciálně pro  

těsnící techniků a k tomu přistupuje ještě celá paleta speciálních materiálů, které Vám na požádání 
můžeme nabídnout. 

 
� Systém SEAL-JET  má k dispozici prvky do hydraulických, pneumatických, vodních a jiných 

spec.systémů. 
 
 

Věříme,že budete s naší nabídnou a katalogem spokojen a vždy se s důvěrou obrátíte na naši firmu. 
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MATERIÁLY 
 
Ecopur (PU, zelený) – velmi dobrá otěruvzdornost, dobrá odolnost ve vodě ( do + 50C ), velmi nízká trvalá                                          
deformace. 
Tvrdost : 93 plus/minus 2 Shore A Tlak: do 400 bar (dle těsnění) Prac.teplota: -30 až + 100 oC  
H-Ecopur (H-PU červený) – nízká trvalá deformace, vynikající odolnost v horké vodě (do +90oC), odolný v HFA a 
HFB 
Hydraulických kapalinách. Použitelný v hydrolicky odbouratelných kapalinách.    
Tvrdost: 92 plus/minus 2 Shore A. Tlak: do 400 bar(dle typu). Prac.teplota: -20 až +110oC 
T-Ecopur (T-PU, modrý) – Nízká trvalá deformace, použitelnost při velmi nízkých teplotách, vynikající 
oděruvzdornost 
Tvrdost : 93 plus/minus 2 Shore A  Tlak: do 400 bar (dle těsnění) Prac.teplota: -50 až + 100 oC  
Ecorubber 1 (NBR černý) – výborná odolnost v minerálních olejích a tucích, HFA,HFB a HFC tlakových 
kapalinách, velmi dobrá  otěruvzdornost a elastičnost. 
Tvrdost : 85 plus/minus 5 Shore A Tlak: do 160 bar (dle typu těsnění) Prac.teplota: -30 až + 100 oC  
Ecorubber 2 (FPM, (VITON), hnědý) – odolný vůči chemikáliím,povětrnostním podmínkám a ozonu. Odolný 
v minerálních olejích a tucích, těžce zápalných HFD – kapalinách. Výborně snáší vysoké teploty.        
Tvrdost : 85 plus/minus 5 Shore A Tlak: do 160 bar (dle těsnění) Prac.teplota: -20 až + 200 oC  
Ecorubber 3 (EPDM, černý) – Odolný vůči horké vodě, povětrnostním podmínkám a ozonu. Není odolný vůči 
hydraulickým kapalinám. 
Tvrdost : 85 plus/minus 5 Shore A Tlak: do 160 bar (dle těsnění) Prac.teplota: -30 až + 130 oC  
Ecorubber – H (H-NBR,černý) – Vhodný pro alifatické uhlovodíkové látky( benzin, propan-butan, minerální oleje a 
tuky,rostlinné a živ.oleje a tuky) , zle jej použít v ředěných kyselinách, louzích a solích. 
Tvrdost : 85 plus/minus 5 Shore A Tlak: do 160 bar (dle těsnění) Prac.teplota: -35 až + 150 oC  
Ecosil (MVQ,SI, Silikon, hnědý) – používá se hlavně jako statické těsnění, má vynikající odolnost vůči horké vodě, 
atmosférickýcm podmínkám a stárnutí. 
Tvrdost : 85 plus/minus 5 Shore A Tlak: do 160 bar (dle těsnění) Prac.teplota: -60 až + 200 oC  
Ecotal (POM,černý) – velmi dobré mechanické vlastnosti, dobrá chemická odolnost. 
Nosný tlak: 25 N/mm2 Pracovní teplota : -50 oC až + 100oC  
Ecomid ( PA, černý)  - vlastnosti podobné jako Ecotal, používá se pro průměry nad 250 mm. 
Ecoflon 1 (PTFE, bílý) – vhodný pro všechna media.Vyjímku tvoří pouze roztavené alkalické kovy a fluor při 
vysokých teplotách a tlacích. Nevýhoda je sklon k tečení i při nízké zátěži. 
Nosný tlak: 2 N/mm2 Pracovní teplota : -200 oC až + 260oC  
Ecoflon 2 (PTFE, plněný, šedý) -  chemická odolnost podobná jako Ecoflon 1. Díky plnidlům má dobré mechanické 
vlastnosti. 
Nosný tlak: 2 N/mm2 Pracovní teplota : -200 oC až + 260oC  
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