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PRODUKTBESKRIVELSE: 
UNICORD er hvid, ikke-klæbende teflonsnor fremstillet af 100% 
ren Polytetraflourethylen (PTFE) bedre kendt som Teflon®. 
 
ANVENDELSE: 
UNICORD anvendes som tætning ved spindler, ventiler og 
flanger, samt meget store gevind i systemer med drikkevand, 
varme og fjernvarme. 
UNICORD er også velegnet til tætning af meget store gevind- og 
flangesamlinger i andre rørsystemer. Fx. til hydraulik, trykluft, 
varme- og ventilation, syrer, baser, opløsningsmidler m.v. 
 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 
UNICORD (2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 mm, ). FD. (massefylde: 
1,5g/cm3). Anvendelse som tætning ved spindler, ventiler og flanger samt meget store gevind. 
Temperaturbestandig fra -200 til +260°C. Kulfiber-fluor-forbindelsens enestående styrke og en høj molekylvægt 
giver UNICORD en række fremragende egenskaber. Meget bredt temperaturområde (-200ºC - +260ºC). 
Upåvirkelig over for stort set alle aggressive kemikalier (med undtagelse af fluor, visse fluorkemikalier samt 
smeltet alkali-metaller), meget lav friktionskoefficient, ikke brandbar, ældes ikke, stor trækstyrke selv ved lave 
temperaturer, god elektrisk isolationsevne uafhængigt af temperaturer. 
 
BRUGSANVISNING: 
Unicord klippes af I en passende længde I forhold til flangen, eller pak-boksen hvor den skal placeres. Det er 
vigtigt at Unicorden har den rette dimension og længde (specielt ved pak-bokse). 
Ved flanger skal der anvendes ekstra længde til en overlap, (krydses før montering) for at sikre en tæt pakning.  
Ved nogle pakbokse skal Unicord´en afskæres skråt, således at de to afskårne ender, lagt op mod hinanden 
giver en helt tæt samling. 
 
Ovenstående oplysninger om brug og anvendelse er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol 
over eller viden om den endelige brug af produkterne, eller komponenterne der indgår i den samlig hvor 
produkterne påtænkes anvendt, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produkterne er egnet til den ønskede 
installation. 
 
 

EMBALLERING:  
    Varenr. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr. 
UNICORD 2mm (Leveres i løbende m.) 1000822 271423002 4054022 9507838 3265372 
UNICORD 3mm (Leveres i løbende m.) 1000832 271423003 4054023 9507839 3265374 
UNICORD 4mm (Leveres i løbende m.) 1000842 271422040 4054054 9507887 3265376 
UNICORD 5mm (Leveres i løbende m.) 1000850 271422050 4054055 9507888 3265377 
UNICORD 6mm (Leveres i løbende m.) 1000860 271422060 4054056 9507889 3265378 
UNICORD 7mm (Leveres i løbende m.) 1000870 271422070 4054057 9507891 3265379 
UNICORD 8mm (Leveres i løbende m.) 1000880 271422080 4054058 9507892 3265380 

 

 
Læs i øvrigt SIKKERHEDSDATABLAD, der kan printes ud fra vores hjemmeside: www.unipak.dk 
 
Da vi løbende udvikler vore produkter, forbeholder vi os retten til ændringer uden forudgående 
varsel. 


