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PRODUKTBESKRIVNING: 
UNICORD Teflonsnöre från UNIPAK är vit, icke-vidhäftande 
snöre, framställd av polytetra-fluoretylen, mera känt som 
TEFLON®. 
 
ANVÄNDNING: 
UNICORD används för tätning av spindler, ventiler og flanger 
samt meget store gänger i systemer med drikkevand, värme og 
fjernvarme. 
UNICORD også velegnet för tätning af gängsamlinger i andre 
rørsystemer. Fx. til hydraulik, trykluft, varme- og ventilation, 
syrer, baser, opløsningsmidler m.v. 
 
TEKNISKA EGENSKAPER: 
Kolväte-fluor-föreningens höga styrka och molekylvikt ger PTFE-snören en rad förträffliga egenskaper. Mycket 
brett temperaturområde: -200°C till +260°C. Förblir opåverkad av i stort sett alla aggressiva kemikalier (med 
undantag för fluor, vissa fluorkemikalier och smälta alkalimetaller), mycket låg friktionskoefficient, ej brännbar, 
åldras ej, hög dragstyrka även vid låga temperaturer, god elektrisk isoleringsförmåga oberoende av såväl 
frekvens som temperatur. 
UNICORD føres i 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 mm. FD. (densitet: 1,5 g/cm3). Lämpar sig väl för packboxar, 
flänskopplingar och mycket stora gängdiametrar. Rekommenderat temperaturområde från -200 °C till +260 °C. 
Max. tryck: 60 bar. 
 
BRUKSANVISNING: 
En i forhold til flangen eller pakboksen hvor UNICORD’en skal placeres passende længde af snøren klippes af. 
Det er vigitgt at sørge for at UNICORD’en både har den rigtige tykkelse (specielt vigtig ved pakbokse) og den 
rigtige længe til at nå godt og vel hele vejen rundt. Ved nogle pakbokse afskæres UNICORD’en skråt således 
at de to skråt afskårne ender lagt op hinanden slutter helt tæt. På flangesamlinger krydses UNICORD’en 
eventuelt og prsses sammen til en tæt pakning når flangenerne skrues sammen. 
 
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. 
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 

 

 

Se dessutom under SÄKERHETSDATABLAD på www.unipak.dk 
 


