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TEADIT 24SH 

Wprowadzenie: 

TEADIT 24SH występuje w postaci dużych 

arkuszy płyt uszczelkarskich na wiele aplikacji. 

Uniwersalny materiał na wszelkie rodzaje przylg, 

prawie na wszystkie media, w szerokim wachlarzu 

temperatur i ciśnień. Możliwość stosowania w 

bezpośrednim kontakcie z lekami i żywnością.  

TEADIT 24SH  produkowany jest z ultra-czystych 

włókien, PTFE w ściśle kontrolowanym procesie 

rozciągania wielokierunkowego, posiada doskonałe 

właściwości mechaniczne, oraz wyjątkową 

odporność chemiczną. 

Właściwości: 
Kolor:     biały 

Rozmiar płyt: [mm]  1500x1500 

Grubość:[mm]   0,5,1,2,3,4,5, 6 

Temperatura: [0C]  -240; +270 

Szok temperaturowy:[0C]  310 

Odporność chemiczna: odporny chemicznie na 

większość agresywnych mediów tym agresywne 

ługi i kwasy rozpuszczalniki, węglowodory 

nasycone i nienasycone, freon itd. Wyjątek 

stanowią roztopione metale alkaiczne oraz Fluor F2 

w wysokim ciśnieniu i temperaturze. 

pH    0-14 

Ciśnienie [bar]  od próżni do 200  

TEADIT 24SH dzięki dużej ściśliwości materiału 

może być stosowany z przylgami ceramicznymi, 

szklanymi, plastycznymi, emaliowanymi 

TEADIT 24SH doskonała elastyczność materiału 

sprawdza się zarówno przy niewielkich ubytkach w 

powierzchniach przylg jak i w przypadku 

nieregularnych powierzchni przylg. 

TEADIT 24SH szybka i sprawna instalacja 

materiału. Po zastosowaniu szybki i łatwy 

demontaż bez jakichkolwiek osadów i pozostałości. 

Dopuszczenia: 

TA Luft; VDI 220; FDA/ISEGA 

USP Plastic Class 

Germanischer Lloyd Approval;BAM 

 

Zalety: 
Materiał nietoksyczny i nieszkodliwy, ma 

zastosowanie w szerokim spektrum przemysłowym 

Uniwersalne płyty uszczelkarskie na wszystkie 

rodzaje aplikacji. Nadają się na wszelkie rodzaje 

przylg, odporne na większość mediów (pH 0-14). Z 

uwagi na strukturę ePTFE może być stosowany w 

przemyśle chemicznym, celulozowo-papierniczym, 

spożywczym, farmaceutycznym. Z uwagi na jego 

właściwości nie brudzi oraz nie wnika i nie miesza 

się z medium dla większość mediów obojętny 

chemicznie i fizycznie. Wypełnia mikro-wżery oraz 

kompensuje niewielkie nierównoległości przylg. 

 TEADIT 24SH doskonale radzi sobie z 

agresywnymi mediami, tym z 

węglowodorami, agresywne i średnio 

mocne kwasy, silne zasady kaustyczne, 

rozpuszczalniki, woda, para, tlenki, 

czynniki chłodnicze itp. 

 Wysoka jakość wykonania materiału 

pozwala na stosowanie go w przemyśle 

chemicznym, spożywczym a także w 

farmaceutycznym 

 TEADIT 24SH szybka i łatwa instalacja, 

podczas pracy nie przywiera do przylg, co 

powoduje jego łatwy demontaż. 

 

 



 

Tabela właściwości fizyko chemicznych 
TEADIT TEALON TF 1580 

Lp Właściwości Metoda testowa Wartości nominalne Parametry 

1 Gęstość [g/cm3] ASTM D 792 0,9  

2 Ściśliwość [%] ASTM F 36A 45 δ=34 MPa 

3 Odzysk [%] ASTM F 36A 14 δ=34 Mpa 

4 Ściśliwość εKSW[%] DIN 28090-2 41 δ=20 Mpa 

5 Odzysk εKSW[%] DIN 28090-2 10 δ=20 Mpa 

6 Odporność na rozprężanie [MPa] ASTM 152 29 Temp. pokojowa 

7 Pełzanie [%] ASTM F 38 -- -- 

8 Odporność na stres [MPa] DIN 52913 15 30N/mm2, 1500C 16h 

9 Szczelność [ml/h] ASTM F 37A -- -- 

10 Qmin 0,01[MPa] prEN 13555 <10 He, 40 bar 

11 QSmin 0,01[MPa] prEN 13555 <10 He, 40 bar 

12 Qmin 0,001[MPa] prEN 13555 31 He, 40 bar 

13 QSmin 0,001[MPa] prEN 13555 <10 He, 40 bar 

14 Qcrit [MPa] prEN 13555 >240 Temp. pokojowa 

15 QSmax [MPa] prEN 13555 >240 Temp. pokojowa 

16 
Specyfikacja tempa wycieku 

[m xbar l/(s xm)] 
VDI 2440/TA LUFT 2,6x10-7 He, 1 bar, 30 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


