Montage
Våra APS-tätningar monteras ofta i spår. Det är
oftast stängda spår, gjorda av metall. När gummit
ska glida i spåret, skapas en friktion som gör det
nästan omöjligt att montera tätningarna.
På ett bra sätt.
Om man frågar 10 personer får man 10 olika svar
på vilken vätska man ska montera tätningarna med
och i ett möte med en av våra partners framkom
det att dom använder allt ifrån fett till tvål som
monteringsvätska.
Allt är beroende av vilken montör det gäller och
vilket material tätningen är tillverkad av, men fettet
skadar en EPDM tätning och tvål skadar en NBR
tätning. Det identifieras av en svag länk som
påverkar vår produkt och hur länge den håller tätt.
Tillsammans med vårt systerföretag, GA Lindberg
ChemTech AB tog vi oss an uppgiften att ta fram en
montagevätska som inte skadar någon typ av
gummi och bidrar till en lägre friktion.
Den dunstar efter montering, är vattenbaserad och
underlättar monteringen. Samtidigt som den
säkerställer att gummit inte åldras, samt att
tätningens livslängd inte påverkas.

Hållbarhet och Partnerskap
G A Lindberg SealTech AB har genom våra ägare
signerat UN Global Compact. Vår strävan efter
hållbarhet och kundnöjdhet har alltid prioriterats.
I samband med vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi
på kundnöjdhet och en effektivare produkt där vi
påverkar vardagen för våra partners.
Då merparten av tätningshaverierna inträffar i
samband med installation är montagevätskan ett
viktigt steg mot en säkrare installation och en hållbar
produktion.
Tack vare ett kreativt forum tillsammans med våra
kunder åstadkommer vi en grund där UN Global
Compact efterlevs och arbetet för en hållbar planet
visar sig från ett kundperspektiv.
Vill ni veta mer? Kontakta oss så hjälper vi er i
arbetet för en hållbar produktion!

G A Lindberg SealTech AB
Box 6044
SE-164 06 Kista

Rasborggatan 9
164 74 Kista
Telefon 08-703 02 00
sealinfo@galindberg.se

Besök oss på
Sealtech.se

