AVK REPARATIEKLEM TYPE FS10 (NAVEWA)

748/01-1112

Vingers 5cm, AISI 304, NBR rubber, gevulkaniseerde spannerplate
AVK reparatieklemmen zorgen voor een kosteneffectieve en betrouwbare oplossing voor snelle, degelijke en eenvoudige
reparaties aan stalen, koperen, asbest cement, gietijzeren en kunststof leidingen. Een leiding met een gat of scheur kan
permanent gerepareerd worden. De roestvast stalen reparatieklemmen worden gepassiveerd om een optimale
corrosiebestendigheid te waarborgen. De reparatieklemmen zijn voorzien van een rubberen afdichting met wafelstructuur en
afgeronde toppen, zodat een juiste afdichting gerealiseerd wordt.
Product omschrijving
FS10 - Roestvaststalen eendelige reparatieklem voor gas, water en afvalwater -40° C tot +100° C

Kenmerken:
·
Vervaardigd uit een vooraf gewalste plaat van roestvaststaal AISI 304 kwaliteit.
·
Uitvoering met roestvaststalen AISI 304 aanlaseinden (hart op hart 50 mm) en aangelaste roestvaststalen AISI 304
vingers.
·
Klem wordt compleet gebeitst en gepassiveerd na het lassen.
·
Aanlaseinden voorzien van Teflon coating om vastdraaien te voorkomen.
·
Moeren RVS A4 kwaliteit.
·
Afdichting uit NBR rubber met wafelstructuur en afgeronde toppen.
·
Spannerplate is volledig gevulkaniseerd in de rubberen afdichting.
·
Diameterbereik eendelige klem tot max. 12 mm (afhankelijk van buisdiameter).
·
Reparatieklemmen verkrijgbaar in verschillende diameters: DN 40 t/m DN 350.
·
Reparatieklemmen verkrijgbaar in verschillende lengtes: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 en 600 mm (overige lengtes
op aanvraag).
·
Indicatie drukklasse voor (afval)water: 24 bar voor DN 40 t/m DN 150, 16 bar voor DN 175 t/m DN 300 en 10 bar voor DN
350.
·
Geschikt voor lage druk gas t/m 300 mbar. Voor hogere drukken adviseren wij u om contact op te nemen met onze
afdeling verkoop.
·
Draadeinden zijn voorzien van kunststof beschermkappen.

Het gepresenteerde ontwerp, materialen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden in het kader van het continue verbeteringsproces van onze producten.
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Onderdelen:
1

6

1.

Beschermkap

Kunststof

2

6.

Voering

NBR rubber

7.

Schaaldeel

Roestvast staal 304

8.

Spannerplate
gevulkaniseerd

Roestvast staal 304

9.

Zijbaars

Roestvast staal 304

7

2.

Aanlaseind

Roestvast staal 304 / PTFE

3.

Moer

Roestvast staal A4

4.

Sluitring

Roestvast staal A2

5.

Brug

Roestvast staal 304

3

8

4

9

5

10

10. Vinger

Roestvast staal 304

Onderdelen kunnen door minimaal gelijkwaardige materialen vervangen worden.

Referentienummers en afmetingen:
AVK artikel nr.
748-01-031030-1112

T

L12

Bouten

Theoretisch

mm

mm

(aantal x M x L)

gewicht / kg

310 - 320

300

6XM16X180

7,2
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