
Fysieke eigenschappen

Uiterlijk Dicht, geweven PTFE

Kleur Wit

Temperatuurbereik  -240°C tot 260°C

Beschrijving
Chesterton® 3500 Valvelon® is een 

dichtingsmiddel uit zuiver PTFE met grote  
dichtheid dat gebruikt wordt als niet-
verhardende afsluiter- of flenspakking. 
Door de unieke constructie van het 
product kan het in alle richtingen worden 
geperst, waarbij het spelingsruimten 
opvult en zich aanpast aan de vorm van 
de afsluiter of flens. Door de opbouw uit 
meerdere lagen extrudeert de valvelon niet  
tot een druk van maximaal 35 kg/cm2.

Chesterton 3500 Valvelon is klaar  
voor gebruik. Eenvoudig afrollen en juist 
voldoende afknippen voor een bepaalde 
toepassing. Door uitsluitend dit handige 
product in voorraad te houden kunt 
u kostbare voorraden van pakkingen 
reduceren. Omdat het geen oppervlakte-
smeermiddelen of chemische vulmiddelen 
bevat, kan het product voor onbegrensde  
tijd worden bewaard.

Het kan een groot temperatuurbereik 
weerstaan en is geschikt voor bijna alle 
chemicaliën. Het verhardt niet tijdens 
bedrijf en is permanent vervormbaar.

Toepassingen
Gebruik als een permanente dichting 

voor kleine afsluiters en als pakking voor 
de pasvlakken van flenzen. Chesterton 
3500 Valvelon is bruikbaar met stoom, 
zout water, lucht, koelmiddelen, zwavel-
zuur, zoutzuur, salpeterzuur, chroomzuur, 
natriumhydroxide, kaliumhydroxide, 
petroleum, benzine, perchloorethyleen, 
waterstof, ammoniak, gefluorideerde 
oplosmiddelen, chloor, propaan, butaan, 
stikstof en in het algemeen alle stoffen 
met een pH-factor tussen 0 en 14.  
Niet gebruiken met vloeibare of gas-
vormige zuurstof, gesmolten alkalische 
metalen en enkele zeldzame gehalo-
geneerde samenstellingen.

Gegevens
n Niet-hardend
n 100% PTFE
n Niet-giftig
n Ongelimiteerd houdbaar
n Reduceert dichtings- en  

pakkingsvoorraad
n Chemisch inert
n Groot temperatuurbereik
n Past zich aan op het oppervlak
n Hoge treksterkte
n NSF P1 - Registratienummer 134013

Samenstelling
Chesterton 3500 Valvelon bestaat  

uit 100% PTFE. Er zijn geen vul- of 
verdunningsmiddelen toegevoegd.  
De superieure chemische weerstand en 
thermische eigenschappen zijn te danken  
aan het inerte polytetrafluorethyleen 
waaruit het product is opgebouwd.

De meerlaagse constructie verschaft 
3500 Valvelon de unieke, superieure en 
veelzijdige eigenschappen. Terwijl het de 
koude-vloeikarakteristiek vertoont van 
PTFE, waardoor het zich op de dichtings- 
vlakken aanpast, geeft de meerlaagse 
constructie het product een zeer grote 
treksterkte. Dit houdt in dat 3500 Valvelon  
niet extrudeert, zelfs niet onder een druk  
tot 35 kg/cm2.

Chesterton 3500 Valvelon is inert en 
bevat geen grafiet of metallieke smeer-
middelen. Hierdoor ontstaan er geen 
putjes of galvanische corrosie zoals met 
andere algemeen gebruikte afdichtingen 
het geval is. Het is bestand tegen 
nagenoeg alle chemicaliën en weerstaat 
pH-waarden van 0 tot 14.

Het pure PTFE in 3500 Valvelon is niet-
giftig en werkt niet vervuilend. Omdat deze  
polymeer zelf een goed smeermiddel is, 
zijn er voor dit product geen aanvullende 
oppervlaktesmeermiddelen toegevoegd 
die in vloeistofsystemen kunnen worden 
weggespoeld. Breng het product 
eenvoudig in de afsluiter aan en zet het 
drukstuk vast.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

3500
VALVELON®



Veiligheidsvoorschriften
Raadpleeg voor het gebruik van dit 

product het veiligheidsinformatieblad 
MSDS (Material Safety Data Sheet), of  
de toepasselijke veiligheidsvoorschriften 
in uw omgeving.

Gebruiksaanwijzing
Afsluiter-spindels:

Verwijder de oude dichting. Verwijder 
loszittend materiaal van de spindel. 
Wikkel 3500 Valvelon om de spindel 
voor het vullen van de pakkings-kamer. 
Draai het drukstuk aan. Wanneer het 
drukstuk het tegenoverliggende metaal 
raakt, draait u de moer los en wikkelt u 
3500 Valvelon nogmaals om de spindel 
Vervolgens draait u de moer opnieuw 
vast. In het algemeen is elke maat 3500 
Valvelon bruikbaar. Als de ruimte in de 
pakkingskamer echter 30 mm of meer 
bedraagt, werkt u het gemakkelijkst met 
de maat van 5,6 mm. Niet aanbevolen 
voor afsluiters waarbij de systeemdruk  
35 kg/cm2 te boven gaat.
Flensvlakken:

Verwijder de oude pakking. Verwijder 
alle pakkingsresten van het flensvlak. 
Vorm een lus om het te dichten 
oppervlak met een enkelvoudige streng 
3500 Valvelon. Wikkel deze om alle 
bouten en laat hierbij de uiteinden over-
lappen. Aanbevolen voor toepassingen 
tot maximaal 35 kg/cm2.

De technische gegevens zijn het resultaat van laboratoriumproeven en geven uitsluitend de algemene karakteristieken weer. A.W. CHESTERTON COMPANY IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE 
GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID IS UITSLUITEND BEPERKT TOT VERVANGING VAN HET PRODUCT.
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