Produkter från Specma Wiro
Metallslangar
Den veckade metallslangen är en helt tät, rostfri stålslang med utvändig omflätning
av rostfri ståltråd. Metallslangen finns även i ett syrafast utförande, Monel, Inconel
och brons. Det rostfria stålets egenskaper och den veckade formen gör att
metallslangen klarar extremt höga temperaturer och aggressiva medier i
kombination med höga tryck och vibrationer.
Exempel på olika typer av installationer är vibrationsupptagning i rörledningar,
transport av heta och kalla gaser och flytande medier, utjämning av montagefel m
m. Svetsning utförs av våra licensierade svetsare enligt SS, EN-norm.

Stålkompensatorer: Axial-, lateral-, vinkel- och länkkompensatorer i
rostfritt/syrafast stål med alla typer av anslutningar.
Kompensatorer och bälgar kompenserar värmeexpansion samt dämpar
vibrationer.

PTFE-slangen är särskilt lämpad för produktion inom livsmedel, medicin och
kemi. Den motstår alla slags frätande kemikalier, den åldras ej och den släpper
varken ifrån sig lukt eller smak.
PTFE-slangen är väl lämpad för krävande installationer och hårda driftvillkor
då den även tål böjning bra och har hög resistens mot korrosion.
Dess egenskaper ger den en mycket hög driftsäkerhet inom all industri med
höga hygienkrav.

Gummikompensatorer: Vibrations- och expansions upptagande i
olika riktningar.
Flänsar av elförzinkat stål borrade enligt PN 10. Flänsarna kan
även erhållas enligt annan standard och i andra material, t ex
lättmetall eller rostfritt. Material i gummibälgen kan fås i Nitril,
Hypalon, EPDM, VITON eller naturgummi för livsmedel. För
aggressiva medier kan dessa kompensatortyper erhållas med
tefloninsats.

Pyroprodukterna Pyrojacket, pyrotape och pyroblanket
används för att isolera och skydda slangar, rör och kablage i
krävande industrimiljöer. De skyddar slanginstallationer vid
arbete med bl a smältning, gjutning och svetsning. Pyromaterial
isolerade heta slangar och rör skyddar personal mot
brännskador vid beröring.
Materialet finns i tubform (pyrojacket), som tejp (pyroseal) och
som band (pyroblanket). Pyroprodukterna behåller sin
flexibilitet och isolerande förmåga vid mycket höga och mycket
låga temperaturer.
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