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Högkvalitativa planpackningar när du be
Chestertons® center för planpackningar 
tillhandahåller högkvalitativa planpackningar med 
snabb leverans. Vi använder mycket avancerade 
CNC-maskiner och kan snabbt och  
exakt skära till standard-  
och specialpackningar.

Våra flänspackningar uppfyller högsta möjliga 
industristandard 
Chestertons flänspackningar uppfyller de högt ställda krav 
på kvalitet som förväntas av Chestertons produkter. Vårt 
sortiment innehåller packningar som har de certifieringar och 
godkännanden som krävs för att uppfylla industrinormerna,  
t.ex. för säkert dricksvatten, API 607 och låga utsläpp.
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Våra lokala center har ett komplett sortiment  
med olika typer av planpackningar 
Chesterton har ett brett utbud med olika typer av flänspackningar för alla 
generella tillämpningar inom industrin. Vi erbjuder fiberplanpackningar 
av olika material för generella tillämpningar, PTFE-packningar för kemiska 
tillämpningar och ett sortiment med grafitpackningar för tillämpningar 
med höga temperaturer. Och för tillämpningar inom energiindustrin, 
raffinaderier och kemisk industri har vi ett brett utbud med spirallindade 
planpackningar. Dessutom erbjuder vi kamprofilpackningar och  
Chesterton Steel Trap™-packningar för mycket  
komplicerade tätningsproblem.
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PLANPACKNINGAR

ehöver dem och där du behöver dem

Vi har ett team med flänsexperter  
som kan hjälpa dig

Chestertons tekniska supportteam har hög 
kompetens på allt som har med flänstätningar 

att göra. De kan rekommendera bästa 
möjliga tätningslösning med utgångspunkt 
från vätskekompatibilitet, tryck, temperatur, 

användningsförhållanden och nödvändiga 
egenskaper.

En garanterad lösning för kritiska och  
problematiska flänsar
Kritiska flänsar har högre risk för haveri eller kan ge allvarliga 
konsekvenser om ett haveri inträffar. Chestertons tekniker som 
utvecklar lösningar för flänstätning har pålitligt löst problem 
för produktionskritisk industriutrustning i många årtionden. 
Chesterton erbjuder en detaljerad applikationsanalys och kan 
specialutveckla lösningar baserade på flänspackningar med hög 
integritet i kombination med Chestertons Live Loading-system för 
flänsar. Vår installationssupport garanterar att systemet används 
på rätt sätt. Chesterton erbjuder minst 3 års garanti för alla 
flänslösningar med Live Loading.*
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*Kontakta närmaste Chesterton-återförsäljare för mer information om garantivillkoren.



Chestertons ISO-certifikat finns på www.chesterton.com/corporate/iso
TEKNISKA DATA SPEGLAR RESULTATEN AV LABORATORIEPROV OCH ÄR ENDAST AVSEDDA ATT BESKRIVA ALLMÄNNA EGENSKAPER.
A.W. CHESTERTON COMPANY FRÅNSÄGER SIG ALLT GARANTIANSVAR, DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. EVENTUELL ANSVARSSKYLDIGHET ÄR BEGRÄNSAD TILL ERSÄTTNING AV 
PRODUKTEN. BILDERNA I DOKUMENTET ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR ILLUSTRATIVA ELLER ESTETISKA ÄNDAMÅL OCH FÖRMEDLAR INTE ANVISNINGAR, RÅD ELLER INFORMATION OM SÄKERHET, HANTERING ELLER ANVÄNDNING FÖR PRODUKTER ELLER 
UTRUSTNING. LÄS RELEVANTA SÄKERHETSDATABLAD, PRODUKTDATABLAD OCH/ELLER PRODUKTETIKETTER FÖR INFORMATION OM SÄKER ANVÄNDNING, FÖRVARING, HANTERING OCH AVYTTRING AV PRODUKTERNA ELLER KONTAKTA NÄRMASTE 
CHESTERTON-ÅTERFÖRSÄLJARE. 

CHESTERTON

Fiberplanpackningar
Chesterton har ett brett sortiment med 
fiberplanpackningar för generellt bruk i 
industrianläggningar. Packningarna använder 
syntetiska fibrer med bindemedel som ges 
unika egenskaper med hjälp av speciella 
fyllnadsmedel och tillsatser.

PTFE-planpackningar
Chestertons PTFE-packningar kombinerar 
utmärkt kemikaliebeständighet från obehandlad 
PTFE och enastående tätningsförmåga genom 
användningen av speciella fyllnadsmedel och/
eller tillverkningsmetoder. 

Grafitplanpackningar
Chesterton har ett brett utbud av 
grafitplanpackningar med olika typer av 
förstärkningar som ger utmärkt temperatur- 
och kemikaliebeständighet kombinerat med 
hög tätningsförmåga på grund av den flexibla 
grafiten, med samma hållfasthet som metall.

Spirallindade planpackningar
Spirallindade packningar är en kostnadseffektiv, 
halvmetallisk tätningslösning som används 
inom olika branscher sedan många år tillbaka. 
Chesterton har ett komplett sortiment med 
spirallindade packningar av många olika 
material.

Kamprofilpackningar
Kamprofilpackningar används som mycket 
tillförlitliga lösningar för flänsar i många olika 
branscher. Chestertons kamprofilpackningar 
finns i en komplett serie med olika storlekar och 
specialdimensioner och kan tillverkas av många 
olika material.

Steel Trap™-planpackningar
Steel Trap™-planpackningen är Chestertons 
egenutvecklade planpackning som kan 
användas till att lösa flänsproblem i olika 
tillämpningar. Den har unik, tunn konstruktion 
som gör den till en idealisk halvmetallisk lösning 
för flänsar som ska tätas med en icke-metallisk 
lösning. Steel Trap™-planpackningar  
kan tillverkas av många olika material och finns 
både i standardutförande och i specialtillverkade 
varianter för specifika applikationsbehov.

Chesterton Live Loading för flänsar
Chesterton Live Loading för flänsar är en lösning 
för kritiska och problematiska flänsar i en 
industrianläggning. Om de används tillsammans 
med kamprofil- eller Steel Trap™-planpackningar 
garanterar Chesterton att applikationen förblir 
fri från läckage och utsläpp i minst 3 år.*  
Tub- och rörvärmeväxlare är ett exempel på en 
tillämpning där Chestertons Live Loading är en 
beprövad och pålitlig lösning. 

GLOBALA LÖSNINGAR, 
LOKAL SERVICE
Chesterton har uppfyllt kritiska behov 
hos en mångskiftande kundbas ända 
sedan företaget grundades 1884.  
Även idag kan Chestertons kunder 
förvänta sig effektiva lösningar som ökar 
utrustningens driftsäkerhet, optimerar 
energiförbrukningen och ger tillgång till 
lokal teknisk support och service över 
hela världen.

Chestertons globala verksamhet  
omfattar bland annat:

  Anläggningsservice i mer än  
100 länder

  Global tillverkning

  Mer än 500 servicecenter och  
försäljningskontor över hela världen

  Mer än 1200 utbildade lokala service-
specialister och tekniker

Besök vår webbplats på

www.chesterton.com

860 Salem Street
Groveland, MA 01834, USA
Telefon: 781-438-7000
Fax: 978-469-6528
www.chesterton.com
©   A.W. Chesterton Company, 2013. Med ensamrätt.
®  Registrerat varumärke som ägs och licensieras av  

A.W. Chesterton Company i USA och andra länder.

Chestertons packningscenter — Snabbt och flexibelt

*Inget synligt ångläckage eller annat läckage under 500 ppm

 Tillämpning Planpackning
 Tub- och rörvärmeväxlare Kamprofil, Steel Trap™

 Kritiska flänsar Kamprofil, Steel Trap™

 Ånga Kamprofil, Steel Trap™, Spirallindad,  
  Duragraf T, Duragraf F, Duragraf HP

 Tillämpningar med hög temperatur Duragraf T, Duragraf F, Duragraf HP

 Vattenbaserade produkter och svaga kemikalier 455EU

 Frätande kemikalier ECS-T

 Standard applikationer inom t.ex. raffinaderier 553

 Universalplanpackning 455EU, 553
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