
Mjukt material är hållbarare: Ny 

mjuk tätning av EPDM gummi är 

mindre känsligt för slitage 
 

Westerroenfeld, 19 Mars 2014 . De som använder mjuka förpackningar,  
känner till problemet . Packningar av skum material slits vid stark 

kompression och friktion. Tätningar tillverkade av skum EPDM,  

reagerar på grund av cellstrukturen mycket känslig för stark tryck  

och slitage – resultaterar ofta i slitna tätningar. Som ett robust alter-

nativ erbjuds nu mjuka tätningar av EPDM fast material, som finns 

tillgängliga hos RESOGOO ( www.resogoo.com ). 

 

„Vid skumgummi och cellgummi, är cellstrukturen den stora svagheten“, förklarar Jürgen Zimehl,  

VD för RESOGOO. „Medan hos cellgummi särskilt vid högt tryck cellstrukturenskadas och därmed 

försämras elasticitäten, är det hos skumgummin den skyddande yttre huden som kan skadas. Den 

oskyddade öppna cellstrukturen utsätts för yttre inverkan och kan dra in vätska i tätningen.  

Dessa nackdelar finns inte hos gummitätningar av fast material.“ 

 

Stark kompression – inga problem 

 

RESOGOO fasta materialtätning med beteckningenn „EPDM AKD 30-00“ har en Shore-hårdhet på 

endast 30 ° A och kan användas i ett brett temperaturområde från minus 40 till plus 100 grader Celsi-

us. Materialets motståndskraft är utmärkt, även en 

kompression över 50 procent tål materialet utan att 

ta skada. Tätningarna är tåliga och slitstarka samt 

överlägsna gentemot konventionella lösningar, 

särskilt i krävande applikationer. 

 

EPDM AKD 30-00 är resistent mot ozon, väder  

och UV-strålning samt mat oljor och fett. En annan 

specialität är den elektriskt isolerande effekten.  

Tätningarna finns i tjocklekar från 1 till 20 mm och 

levereras på vid behov med limyta. Materialet kan 

alternativt behandlas med ett speciellt lim, ifall  

en mycket krävande limyta behövs. 

 

En offert på packningarna av dessa ämnen kan du lätt göra via nätet på RESOGOO hemsidan. 

 
RESOGOO: 

 

Företaget RESOGOO OHG (www.resogoo.com) har specialiserat sig på utveckling och tillverkning  

av tätningar. Det är ett av de ledande företagen inom detta område. Från packningar för maskiner till 

högkvalificerade tätningar i motorer, för högtrycksledningar eller pipelines. RESOGOO har rätt lösning 

för alla tänkbara applikationer. Våra kunder är bland andra: AGFA, AMG, BASF, Bayer, BMW, Bosch 

Rexroth, DaimlerChrysler, tyska järnvägen, Goodyear, HDW, MAN, Porsche, Sartorius, Siemens  

och ThyssenKrupp. 
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