
PAK-fria packningar: RESOGOO 
erbjuder packningar utan  
tjärhaltiga ämnen  

 
Westerroenfeld, 12 Mars 2014. Goda nyheter för miljömedvetna kunder: 
RESOGOO (www.resogoo.com) kan erbjuda tjär fria packningar. EPDM 
65, cellgummi EPDM och skumgummi EPDM – är de första materialen 
som sertivfisierats tjär fria.Ohälsosamma tjär haltiga ämnen kan inte 
längre påvisas - bekräftat av oberoende laboratorietester. 
 
"Olika tjärhaltiga ämnen, även kallade polycykliska aromatiska kolväten 
(förkortat PAK), förkommer vanligen i EPDM materialen", förklarar Jürgen 
Zimehl, VD för RESOGOO. De miljöovänliga aspekterna samt hälsoriskerna 
har man varit väl medveten om – dock tillvisdare varit tvungen att acceptera, 
för att uppnå de önskade egenskaperna hos tätningen. Intensivt utvecklings-
arbete har möjliggjort för oss att kunna ersätta de tjärhaltiga ämnen utan  
kvalitäts förluster. 
 

Självständiga laboratorietester 
 
Det självständiga Institutet i Hamburg "Wartig North Analytics" har testat ovanstående EPDM packningar 
av RESOGOO i sitt laboratorium på PAK . Bland annat testades förekomsten av: acenaften, acenafty-

len, antracen, bens(a)antracen , bens (b)fluoranten, 
bens(k)fluoranten, benso(ghi)perylen, bens(a)pyren, 
krysen , dibenso(ah)antracen, fluoranten, Flouren,  
inden(1,2,3-cd)pyren, naftalen, fenantren och pyren. 
 
Resultat: EPDM 65 (70 ° Shore, 0,5 till 30 mm, bra 
väder och ozonbeständighet) innehåller försumbara 
mängder av fluoranten, naftalen, pyren och phenenth-
ren och kan anses vara fria från tjärhaltiga ämnen.  
Cellgummi EPDM (40 ° Shore , från 2 till 50 mm, slut-
na celler) påvisar inga tjärföreningarna. Samma sak 
gäller för skumgummi EPDM (15 ° Shore, 2 till 25 mm, 
med hudyta). 
 

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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