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PRODUKTBESKRIVNING: 
UNIFLON er en 100% ren PTFE gängtätningssnöre, mycket 
allsidigt och mycket lätt att använda. Resistent mot nästan alla 
kända vätskor, gasarter och kemikalier. Godkänt enligt EN 751-3 
för dricksvatten och gas. BAM-godkänt för syre. Rekommenderat 
temperaturområde från -200 °C till 240 °C. 
 
ANVÄNDNING: 
Uniflon används för tätning av gängsamlinger anläggningar med 
Oxygen, gas, värme, driksvatten, olie och benzin. 
Uniflon lämpar sig naturligtvis också väl för tätning av 
gängförbindningar i andra rörsystem, t ex för hydraulik, tryckluft, 
värme- och ventilation, syror, baser, lösningsmedel mm Uniflon lämpar sig väl för i stort sett alla rörmaterial 
såsom järn, metall, plast, fibrer o dyl. Selv myket små gänger kan Uniflon används på, på grund av produktets 
utformning som teflonsnöre. 
 
TEKNISKA EGENSKAPER: 
Uniflon är en dynamisk tätningsprodukt som anpassar sig under installationen. Den skapar en perfekt tätning 
när PTFE bildar en sammanhängande film i exakt rätt tjocklek mellan tätningsytorna. 
Kemiskt resistent mot aggressiva kemikalier, lösningsmedel, syror/baser och brännämnen. Temperaturstabil 
från -200°C till +240°C. 
- Ersätter alla andra tätningar och tejpas på alla gängor. 
- Lättare och snabbare att installera än andra tätningar. 
- Ekonomisk i användning. 
 
BRUKSANVISNING: 
Börja vid röränden och täck gängan 10–15 mm i gängriktningen på ett slumpmässigt överlappande sätt. Tillsätt 
2–3 droppar installations-hjälp direkt från den separata dispensern och smörj ut det över gängbandet med 
fingret.  
Tillverkarens riktlinjer: 
½” rör: 12 (fin tätning) till 18 (grov tätning) omgångar 
1½” rör: 16 (fin tätning) till 24 (grov tätning) omgångar 
Vid andra rördiametrar justeras antalet omgångar. 
 
GODKÄNNANDE: 
DIN-DVGW til gas- og vatten i henhold til 
EN751-3 FRp og GRp samt DIN 30660 (NV-5143BP0261). 
DIN-DVGW afprovt og godkennt för rörjusteringer op til 45°. 
DVGW afprovt og godkennt op til 100 bar i enlighet med EN751-3 testprotokol (afprovt ved 23°C). 
TZW afprovt och godkennt til varmt og koldt vatten i enlighet med anbefalinger fra Det Tyske 
Sundhedsministerium. 
BAM afprovt og godkent till brug med luftformig oxygen vid 30 bar og 100 °C (bruges sammen med 
monteringshjelpmedlet, II-2742/2004E). 
BAM afprovt og godkennt med flydende ilt oxygen 30 bar og 100 °C (bruges uden monteringshjælpemiddel, II-
2742/2004E). 
WRAS-listet produkt til U.K. Water Regulations Advisory Scheme för brug tilsammans med varmt og koldt 
vatten (Ref. 0212515). 
ASTM F423 Ånga & Koldt Vatten-Cyklusafprøvning - bestået. 
UL-Listet Tætningsmateriale 19BN Fil MH26734 i.h.t. Kontour 1321 til brug i monteringer, der håndterer benzin, 
petroleumsolier, naphta, propan, butan, benzen, petroleum og naturgas (<300 psig). 



 

 
 
Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över 
användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den 
önskade installationen. 
 
 

EMBALLERING:   
    Varenr. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr. 
175m i dispenser (12stk./krt.) 1000800 271424150 4054028 9507877 3265375  

  

Se dessutom under SÄKERHETSDATABLAD på www.unipak.dk 


