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GUMMIMATERIAL
Naturgummi (NR) Naturgummi är i grunden ett 
naturmaterial men i den form vi känner till det 
är 8-15 ingredienser tillsatta. Detta görs i första 
hand för att ge naturgummit goda mekaniska 
egenskaper, t ex hög brottsgräns. Vid tillverkning 
av naturgummi bygger man dessutom olika 
lager med en kord av nylon eller stål. Hög håll-
fasthet och elasticitet samt god slitstyrka. God 
nötningsbeständighet, låg köldförstyvnad. God 
beständighet mot svaga syror och alkalier. Dålig 
väder-, värme- och oljebeständighet. Arbetstem-
peratur: -15°C till +90°C. Vanliga användning-
sområden är slangar och bildäck.

Kloropren Neopren (CR) Har mycket god ålder- och 
väderbeständighet. God beständighet mot oljor, 
sväller i mineraloljor men förstörs ej. Mycket 
goda mekaniska egenskaper. Finns endast i 
svarta blandningar. Kristalliserar sig i kyla. Arbet-
stemperatur: -55°C till +105°C. 

Nitrilgummi (NBR) Hög oljebeständighet (bensin, 
mineraloljor). Rekommenderas även för vegeta-
biliska oljor och livsmedel. Dålig väderbestän-
dighet och bör ej användas till detaljer som 
utsätts för väder och vind. Arbetstemperatur: 
-20°C till +90°C. 

Butyl (IIR) God väder- och värmebeständighet. 
Goda mekaniska egenskaper. Hög diffusion-
stäthet mot gaser. God kemikaliebeständighet. 
Goda egenskaper i animaliska och vegetabiliska 
oljor. God beständighet mot syror och baser. 
God ålder- och väderbeständighet samt goda 
elektriska egenskaper. Arbetstemperatur: -40°C 
till +150°C (120°C för slangar)

EPDM Mycket hög ozon- och väderbeständighet. 
God köldbeständighet. Goda mekaniska egen-
skaper. Bra beständighet mot lösningsmedel, 
aceteon, ketoner etc. Viss beständighet mot 
oxiderande syror och kemikalier, animaliska och 
vegetabiliska oljor. Ej beständig mot mineralol-
jor. Arbetstemperatur: -40°C till +155°C. (120°C
för slangar)

Silikongummi (Q) Silikon är en oorganisk polymer, 
som inte tar åt sig lukt eller smak. Det är resist-
ent mot bakterie och svampangrepp. Silikon 
leder inte elektricitet, är ej lösligt med vatten och 
är relativt tåligt mot kemisk påverkan. Silikon tål 
autoklavering/sterilisering, kokande vatten samt 
lågtrycksånga Mycket god värme- och köld-
beständighet. God beständighet mot svaga alka-
lier. Ozon- och väderbeständig. Dåliga mekaniska 
egenskaper och begränsad oljebeständighet. 
Arbetstemperatur: -90°C till +275°C.

Fluorgummi Viton ® (FPM) Hög värme- och väder-
beständighet. Dock är de mekaniska egenska-
perna inte så goda och Viton används sällan 
i slangar. Mycket god beständighet mot oljor 
kolväten (bensin, fotogen, tekniska lösnings-
medel) , syror och oxiderande kemikalier. Sväller 
i estrar, etrar och ketoner. Arbetstemperatur: 
-40°C till +260°C.

METALLER
Syrafast stål – 304/304L (SS 2333) 304L är en 
variant av SS 2333 med låg kolhalt. Korrosions-
beständigt mot svagt sura och något klorid-
haltiga lösningar. God svetsbarhet. Användning-
sområden: Trattar och rör inom kemisk industri. 
Inom livsmedelsindustri och läkemedelsindustri 
används 304L ofta i icke vätskeberörda detaljer 
såsom SMS-muttrar, TC-klämmor, klämhylsor för 
slangar.

Syrafast stål – 316 (SS 2343) Korrosionsbeständigt 
mot syror och salter. God svetsbarhet utan eft-
erföjande värmebehandling. Vanlig inom sulfit, 
cellulosa- och blekeriindustrin.

Syrafst stål 316L (SS 2348) En variant av 316 med 
låg kolhalt. Lika hög korrisionbeständighet som 
316. Används inom läkemedels- och livsme-
delsindustrin i pumpar, rör, slanganslutningar.

MATERIALSPECIFIKATION

Aluminium Aluminium är lätt att forma, har 
låg vikt, god ledningsförmåga av värma och 
elektricitet och har god korrosionsbeständighet 
mot atmosfärens inverkan. Användningsområden 
är t ex pumphus, rörverk, kontruktionsdetaljer, 
klämbackar.

Mässing Legering av koppar och zink som är lätt 
att varm- och kallforma, beroende på mängden 
zink. Används till pumphus, kopplingsdetaljer, 
glidlager mm.

PLASTER
Polypropylen – PP Glasfiberförstärkt termoplast 
som är lämplig för hantering av flertalet syror 
och alkalier. God motståndskraft mot organiska 
lösningsmedel och relativt god beständighet 
mot aromatiska lösningar. Max temp +60°C

Polynivylidenflourid – PVDF Kolfiberfylld PVDF tål 
de flesta förekommande lösningsmedel, syror, 
korrosiva vätskor och alkalier. Max temp +120°C.

Polyvinylklorid – PVC PVC har god mekanisk håll-
fasthet vid temperaturer över 0 °C. Mycket god 
beständighet mot syror och alkalier. Max temp 
+65°C

Polyvinylklorid, efterklorerad – CPVC CPVC är mer 
värmetålig än PVC och klarar kontinuerligt 
temperaturer på 100 °C. Mot vissa kemikalier har 
CPVC bättre resistens än PVC.

UPE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene) 
UPE är ett mycket tufft material, med den hög-
sta slagseghet av termoplasterna. UPE är luktfri, 
smaklös och giftfritt. Det är mycket motståndsk-
raftig mot frätande kemikalier, utom oxiderande 
syror,  har extremt låg fuktabsorption och en my-
cket låg friktionskoefficient; är självsmörjande; 
och är mycket motståndskraftig mot nötning.

Dess friktionskoefficient är jämförbar med den 
för polytetrafluoreten (PTFE, Teflon), men UPE 
har bättre slitstyrka än PTFE.

FLOUROPOLYMERER
Teflon – PTFE (tetrafloureten) Materialets 
mekaniska egenskaper är dåliga och försämras 
ytteligare vi stigande temperaturer. Den kemiska 
resistensen är mycket god och PTFE klara de 
flesta vätskor och kemikalier. Max temp +250°C
FEP FEP är en sampolymer av teflon och hex-
afluorpropen, med samma egenskaper som 
fluorplasterna. Den har högst slagseghet bland 
fluorplasterna och kan användas kontinuerligt i 
temperaturer mellan -200°C - +200°C. Den kemiska 
resistensen är mycket god och klarar de flesta 
vätskor och kemikalier.

PFA PFA är en sampolymer av Fluorflon (PTFE) 
och fluorinerad vinyleter. Den har samma egen-
skaper som FEP med undantag från att den kan 
användas kontinuerligt i temperaturer upp till 
+250°C samt att den överlag har bättre mekani-
ska egenskaper än FEP och lägre vattenabsorp-
tion. Den kemiska resistensen är mycket god och 
klarar de flesta vätskor och kemikalier.

MFA MFA, ett material med liknande egenskaper 
som PFA. MFA erbjuder exceptionell klarhet, 
kemikaliebeständighet, låg friktionskoefficient 
och en kontinuerlig användningstemperatur av 
+250°C. På grund av dess överlägsna korro-
sionsbeständiga egenskaper MFA ett utmärkt 
material för nivåglas, kemisk behandling och 
flödeshantering.


