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Εισαγωγή ΑΡΧΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΑ

Κατασκευάζουμε 
παρεμβύσματα από κάθε 
είδους υλικό, σύμφωνα με τα 
διαστασιολόγια όλων των 
διεθνών προτύπων (DIN, 
EN, ASME, JIS). 

Επιπλέον παράγουμε κάθε 
είδους μη τυποποιημένο 
παρέμβυσμα, σύμφωνα με τις 
διαστάσεις του πελάτη μας.

Για την παραγωγή επίπεδων 
παρεμβυσμάτων χρησιμοποιούμε εκκεντρικές 
πρέσες, μηχανές κοπής με κεφαλή κίνησης κλπ. 
Επιπροσθέτως οι επίπεδες φλάντζες μπορούν να κοπούν 
με τη χρήση μηχανημάτων κοπής CNC ή μηχανών water-jet, 
ανάλογα με το υλικό και το μέγεθος.

Το ικανό και έμπειρο προσωπικό 
μας στο τμήμα χειροκίνητης 
παραγωγής ειδικεύεται στην 
κατασκευή μη τυποποιημένων 
μεγεθών και μορφοτύπων. 

Το οργανωμένο σύστημα 
αποθήκης για τα προϊόντα μας, 
εξασφαλίζει τη γρήγορη και 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση της 
παραγγελίας σας.

Η διαδικασία κοπής μας, χωρίς γενικά εργαλεία, εξασφαλίζει υψηλή ευελιξία. Είναι ιδανική για 
την ανάπτυξη πρωτοτύπων για δοκιμαστικούς σκοπούς και την κοπή ακριβείας εξαρτημάτων 
ή μεγάλων παρεμβυσμάτων καθώς και απλές ή πολύπλοκες 2D γεωμετρίες. 

Παραδείγματα εφαρμογών: 
παρεμβύσματα για τη 
ναυτιλία, τη βιομηχανία, την 
αυτοκινητοβιομηχανία, για 
ψυκτικά, βιομηχανικά και 
γεωργικά μηχανήματα, για 
εφαρμογές υδραυλικών, κλπ.

Ως δεδομένα χρειαζόμαστε αρχεία CAD, κατά προτίμηση DXF ή DWG, 
τα οποία στη συνέχεια μπορούν να μετατραπούν στο πρόγραμμα CNC. 

Μπορείτε επίσης να μας δώσετε δείγμα ή να μας ενημερώσετε για τις 
διαστάσεις.
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Παρεμβύσματα Ελαστικά  Παρεμβύσματα Περμανίτη ΑΡΧΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΑ

 Τα παρεμβύσματα περμανίτη αποτελούν την πιο διαδεδομένη λύση για 
στεγανοποίηση σε εφαρμογές μεσαίων πιέσεων (έως και 120 bar). Ενδείκνυνται 
για χρήση σε δίκτυα ατμού, εναλλάκτες θερμότητας, ψυκτικά και γεωργικά 
μηχανήματα καθώς και για κινητήρες και εξατμίσεις.

 Υπάρχουν διαθέσιμοι πολυάριθμοι και διαφορετικοί τύποι περμανιτών, γεγονός 
που μας δίνει την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την κάθε σας ανάγκη 
εξατομικευμένα. Ο ατμός, τα καυσαέρια, τα ψυκτικά υγρά, τα λιπαντικά, τα 
χημικά αλλά και το νερό, είναι κάποιες από τις εφαρμογές για τις οποίες τα 
παρεμβύσματα περμανίτη αποτελούν την βέλτιστη λύση στεγανοποίησης. Είναι 
ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες (έως και 450 °C) και χρησιμοποιούνται 
επιτυχημένα στις εγκαταστάσεις Διυλιστηρίων, Ναυπηγείων, Μονάδων 
Παραγωγής Ενέργειας κ.ά.

 Διατηρούμε απόθεμα σε παρεμβύσματα περμανίτη τυποποιημένων διαστάσεων 
(Raised Face και Full Face) και φυσικά υπάρχει πάντα η δυνατότητα κοπής 
παρεμβυσμάτων στη διάσταση και το σχήμα που θα μας καθορίσετε. Η επιλογή 
του κατάλληλου τύπου υλικού γίνεται πάντα υπό την καθοδήγηση των έμπειρων 
και άριστα εκπαιδευμένων τεχνικών μας.

 Τα ελαστικά παρεμβύσματα είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές χαμηλών 
πιέσεων. Τέτοια παραδείγματα είναι τα παρεμβύσματα στεγανοποίησης 
ανθρωποθυρίδων, εναλλακτών θερμότητας, φρεατίων, πλαστικών σωληνώσεων, 
κ.ά.

 Στην μεγάλη ποικιλία των υλικών μας, εμπεριέχονται ελαστικά όπως το Viton, το 
Neoprene, το NBR, το EPDM, το Φυσικό Ελαστικό, το SBR κ.ά. που είναι ανθεκτικά 
σε κάθε είδους χημικά, λιπαντικά, πετρέλαια, καύσιμα και νερό. Παρεμβύσματα 
αυτών των υλικών χρησιμοποιούνται με επιτυχία στη Ναυτιλία και την 
Βιομηχανία. Μεγάλο μέρος του αποθέματός μας αποτελούν και τα πιστοποιημένα 
ελαστικά τροφίμων (FDA) που αφορούν στην φαρμακοβιομηχανία και στη 
βιομηχανία τροφίμων. Περισσότερες πληροφορίες για αυτή την κατηγορία 
παρεμβυσμάτων μπορείτε να βρείτε στην Σελίδα Α5.

 Όλα τα ελαστικά παρεμβύσματα κόβονται στη διάσταση και το σχήμα που σας 
ενδιαφέρει, με βάση πάντα το δείγμα ή το σχέδιό σας. Επίσης, υπάρχει πάντοτε 
απόθεμα για τις τυποποιημένες διαστάσεις ροδελών (Raised Face και Full Face) 
που αφορούν δίκτυα σωληνώσεων.
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 Παρεμβύσματα κατάλληλα για Τρόφιμα (FDA) ΑΡΧΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΑ

 Ειδικά για τις εφαρμογές της βιομηχανίας τροφίμων που αφορούν κρίσιμα σημεία 
των εγκαταστάσεων παραγωγής, κόβονται παρεμβύσματα ανθρωποθυρίδων, 
χειροθυρίδων, σωληνώσεων, αντλιών, δοχείων παραγωγής και συσκευαστικών 
μηχανών, όλα από υλικά πιστοποιημένα για τρόφιμα.

 Τέτοια υλικά είναι το Τεφλόν (PTFE), το GYLON® του οίκου Garlock, το διογκωμένο 
Τεφλόν (PTFE) Avkoseal®, η Σιλικόνη Τροφίμων σε κάθε διαθέσιμη μορφή της 
(σε συμπαγές ή σπογγώδες φύλλο, απλό ή Metal Detectable) και το Λευκό NBR 
Τροφίμων.

 Πολύ σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητά μας στον τομέα της βιομηχανίας 
τροφίμων, αποτελεί η καταγραφή των κρίσιμων παρεμβυσμάτων γραμμών 
παραγωγής, η οποία πραγματοποιείται με την φυσική παρουσία των ανθρώπων 
μας στις εγκαταστάσεις των πελατών μας.

 Η σωστή επιλογή του υλικού γίνεται πάντα υπό την καθοδήγηση των τεχνικών 
μας, οι οποίοι βασίζονται πάντα στις άριστες και εξειδικευμένες γνώσεις τους. Η 
κοπή των παρεμβυσμάτων πραγματοποιείται κάθε φορά σύμφωνα με το δείγμα ή 
το ακριβές σας σχέδιο. 

  Υπάρχει δυνατότητα κοπής παρεμβυσμάτων Ενισχυμένου Γραφίτη κατάλληλων 
για εφαρμογές υψηλών πιέσεων (έως και 250 bar) και θερμοκρασιών (έως και 
550 °C), με πολύ υψηλή μηχανική αντοχή. Για παράδειγμα, έχουν εξαιρετική 
στεγανοποιητική συμπεριφορά σε εφαρμογές ατμοστροβίλων, συμπιεστών, 
λεβήτων και εξατμίσεων.

  Στις εγκαταστάσεις μας θα βρείτε φύλλα γραφίτη, βιομηχανικής και πυρηνικής 
καθαρότητας (έως και 99,9%) του οίκου SGL Group, ενισχυμένα με ανοξείδωτα 
ελάσματα ή χωρίς καμία ενίσχυση. Πρόκειται για υλικά ιδανικά για χρήση σε 
δίκτυα ατμού.

  Υπάρχει πάντοτε απόθεμα στις τυποποιημένες διαστάσεις παρεμβυσμάτων 
Ενισχυμένου Γραφίτη σε διάφορα πάχη, ενώ έχουμε πάντα τη δυνατότητα να 
κατασκευάσουμε τα παρεμβύσματα που χρειάζεστε σε οποιοδήποτε σχήμα και 
διάσταση.

Παρεμβύσματα ΕνιΣΧυΜΕνου ΓρΑΦιΤΗ
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Παρεμβύσματα VITON

 Το Viton είναι ελαστικό που ενδείκνυται για τις βιομηχανίες διύλισης, χημικών 
και φαρμακευτικών προϊόντων. Έχει εξαιρετικές ιδιότητες, εξαιρετική αντίσταση 
στην φθορά και στα πετρελαιοειδή, και δεν είναι τοξικό.

 Αποτελεί την βέλτιστη επιλογή για εφαρμογές με υδρογονάνθρακες, διαλύτες 
και πολλά χημικά προϊόντα υψηλής συγκέντρωσης. Είναι ανθεκτικό σε 
ατμοσφαιρικούς παράγοντες όζοντος, γήρανσης και υψηλών θερμοκρασιών (έως 
και 250 °C). Υψηλή αντοχή σε νερό και ατμό. Έχει επιφάνεια λεία και ομαλή.

 Τα παρεμβύσματα από Viton κόβονται σε όλες τις διαστάσεις και σχήματα που 
σας ενδιαφέρουν, ακολουθώντας πάντα το δείγμα ή το σχέδιό σας.

 Τα παρεμβύσματα Σιλικόνης είναι ιδανικά για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες 
(έως και 200°C) και ειδικότερα σε εφαρμογές που σχετίζονται με τον τομέα 
των τροφίμων αλλά και της βιομηχανίας. Στεγανοποιούν με επιτυχία δοχεία 
παραγωγής, ανθρωποθυρίδες και ενώσεις συσκευαστικών μηχανών τροφίμων. 
Επίσης έχουν υψηλή αντιολισθητική ικανότητα.

 Τα φύλλα Πιστοποιημένης Σιλικόνης Τροφίμων (FDA Approved) που διαθέτουμε, 
είναι είτε συμπαγή, είτε σπογγώδη, είτε Metal Detectable και επιτρέπουν την 
κοπή παρεμβυσμάτων σε οποιαδήποτε διάσταση και οποιοδήποτε σχέδιο 
απαιτείται από τις εγκαταστάσεις παραγωγής. 

 Η συμπαγής Σιλικόνη υπάρχει σε λευκό-ημιδιάφανο και σε κόκκινο χρώμα. 
Σε μορφή Metal Detectable Silicone, είναι η πρώτη επιλογή των εργοστασίων 
παραγωγής τροφίμων.

ΑΡΧΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ Παρεμβύσματα ΣιΛιΚονΗΣ
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ΑΡΧΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ Παρεμβύσματα Φελλού & Λαστιχοφελλού

 Τα παρεμβύσματα φελλού και λαστιχοφελλού ενδείκνυνται για χρήση σε 
μετασχηματιστές, αντλίες νερού και κάρτερ και έχουν αντικραδασμικές και 
αντιολισθητικές ιδιότητες.

 Έχουν μεγάλη αντοχή σε λάδια, ψυκτικά υγρά και νερό, γεγονός που επιτρέπει 
την χρήση τους στη Ναυτιλία, τη Βιομηχανία, την Αυτοκινητοβιομηχανία καθώς 
και σε υδραυλικές εφαρμογές.

 Κόβονται ταινίες, λωρίδες, παρεμβύσματα κάθε είδους, δίσκοι στεγανοποίησης 
κ.λπ. σε όλα τα σχήματα και διαστάσεις, από φύλλα φελλού ή λαστιχοφελλού σε 
πάχη από 1 έως 10mm.

Παρεμβύσματα Πολυουρεθάνης

 Τα παρεμβύσματα πολυουρεθάνης είναι κατάλληλα για εφαρμογές που 
ασκούνται υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες έως 80 °C.

 Τα φύλλα και οι ράβδοι από πολυουρεθάνη είναι κατασκευασμένα από σκληρή, 
ανθεκτική στη ρωγμή και στην τριβή πολυουρεθάνη, η οποία διαρκεί σημαντικά 
περισσότερο από τα συμβατικά ελαστικά και πλαστικά.

 Παρέχουμε δυνατότητα κοπής παρεμβυσμάτων πολυουρεθάνης σε 
προσαρμοσμένες διαμέτρους, μήκη πάχη και σκληρότητες. Η πρότυπη 
σκληρότητα του υλικού είναι τα 90 Shore A.
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Παρεμβύσματα Μεταλλικά και Χαλκού ΑΡΧΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΑ

  Τα μεταλλικά παρεμβύσματα χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία εφαρμογών όπου 
υπάρχουν απαιτήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. gaskets εξατμίσεων, οχετών 
καυσαερίων κλπ.)

  Διαθέτουμε παρεμβύσματα Full Face & Raised Face με εσωτερικό δακτυλίδι, 
τυποποιημένα ή custom made, σε πάσης φύσεως σχέδια και διαστάσεις.

 Παρεμβύσματα Μεταλλοπλαστικά

  Τα μεταλλοπλαστικά παρεμβύσματα χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία 
εφαρμογών όπου υπάρχουν απαιτήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. gaskets 
εξατμίσεων, οχετών καυσαερίων κλπ.)
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Ανθρωποθυρίδες Ελαστικές ΑΡΧΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΑ

  Οι Ελαστικές Ανθρωποθυρίδες μπορούν να κατασκευαστούν από διάφορα υλικά, 
π.χ. SBR, NBR, EPDM, VITON, σιλικόνη απλή αλλά και κατάλληλη για τρόφιμα (FDA 
Approved), και σε πάχη μέχρι 10mm

  Μπορεί να γίνει τοποθέτηση τους σε πάσης φύσεως μεταλλικές ανθρωποθυρίδες, 
θυρίδες δεξαμενών, φρεατίων, δοχείων τροφίμων, καυσίμων κλπ.

  Μπορούν να κατασκευαστούν σε κάθε σχέδιο ανάλογα με την ανάγκη του 
πελάτη.

 Παρεμβύσματα από Θερμομονωτική Πλάκα

  Παρεμβύσματα κατασκευασμένα από ορυκτές ίνες αναμεμειγμένες με υλικά 
πληρώσεως από πηλό. Τα υλικά κατασκευής είναι βιοδιασπώμενα καθιστώντας 
έτσι το προϊόν ακίνδυνο προς τον άνθρωπο.

  Είναι ένα υλικό που λειτουργεί άριστα σε θερμοκρασίες έως 850⁰C.

  Κύριες εφαρμογές του είναι η συναρμογή μεταξύ λέβητα και καυστήρα για τη 
στεγανοποίηση τους, και η θερμομόνωση σε διάφορα σημεία στους λέβητες. 
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Παρεμβύσματα Κεραμικού Χαρτιού ΑΡΧΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΑ Παρεμβύσματα από PTFE (Τεφλόν)

  Το PTFE, ευρέως γνωστό ως Τεφλόν είναι χημικά αδρανές ακόμα και σε υψηλές 
θερμοκρασίες και πιέσεις καθιστώντας το ένα ιδανικό υλικό για παρέμβυσμα. 
Είναι μη τοξικό, διαθέτει ασύγκριτες αντικολλητικές ιδιότητες και ο συντελεστής 
τριβής του είναι ο χαμηλότερος ανάμεσα στα πλαστικά υλικά. Δεν είναι εύφλεκτο 
και είναι εύκολο στην κατεργασία του.

  Διαθέτουμε τυποποιημένα παρεμβύσματα FF & RF, ορθογωνικής και τετράγωνης 
σχεδίασης, ταινίες, back up rings κλπ. σε διάφορα πάχη.

  Επίσης υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής οποιουδήποτε άλλου τύπου 
παρεμβύσματος και φλάντζας. 

  Παρεμβύσματα και ταινίες από κεραμικό χαρτί κατασκευασμένες από πυριτικό 
άλας μαγνησίου, αναμεμειγμένο με ειδικά επιλεγμένα ανόργανα συνδετικά υλικά, 
ώστε να έχει σαν αποτέλεσμα ένα εύκαμπτο χαρτί με εξαιρετικά χαρακτηριστικά. 

  Οι προηγμένες τεχνικές της παραγωγής του εξασφαλίζουν ομοιόμορφη δομή, με 
χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, καλή αντοχή στο χειρισμό και λεία επιφάνεια.

  Κατάλληλα για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες (1200⁰C). Χρησιμοποιείται 
κυρίως για τη συναρμογή μεταξύ λέβητα και καυστήρα ώστε να επιτευχθεί η 
στεγανοποίησή τους.

  Διαθέσιμα σε μια μεγάλη γκάμα διαστάσεων.
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ΑΡΧΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑBoiler Gaskets

  Οι φλάντζες μπορούν να βοηθήσουν στη μεγαλύτερη ζωή του λέβητα, λόγω 
μείωσης στη διαρροή άρα και στη διάβρωση. Χρησιμοποιούνται υλικά με 
εξαιρετική αντίσταση στη θερμοκρασία και σε χημικούς παράγοντες, π.χ. πλεκτά 
γραφιτούχα, γραφίτης, περμανίτης, ειδικά ελαστικά κλπ.

  Χρησιμοποιούνται σε boilers, θερμοσίφωνες, δοχεία πίεσης ατμού, υγραντήρες 
ατμού, στη χαρτοποιία, στη ναυτιλία κλπ. Η εγκατάσταση τους είναι γρήγορη 
και εύκολη, ανάλογα με τις μεταλλικές επιφάνειες, χωρίς να απαιτείται κόλλα. 
Επιπλέον, κατά τη συντήρηση μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν χωρίς να αφήσουν 
πίσω υπολείμματα.

  Τα παρεμβύσματα είναι διαθέσιμα σε οβάλ, στρογγυλό σχήμα αλλά και σε 
οποιαδήποτε άλλη μορφή σχεδίου, σε προσαρμοσμένα μεγέθη και σχήματα 
ανάλογα την ανάγκη.

 Παρεμβύσματα Ψυκτικών

  Παρεμβύσματα ειδικής σχεδίασης με αντοχή στα λιπαντικά και το Freon 
κατάλληλα για χρήση σε μηχανήματα ψύξης (συμπιεστές, εναλλάκτες 
θερμότητας, κλπ).

  Διατίθεται μια μεγάλη ποικιλία τυποποιημένων σχεδίων  απ’ όλες τις γνωστές 
εταιρίες κατασκευής κομπρεσέρ.
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