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Tesniace krúžky
podľa DIN 7603

Z plnej medi, tvar A = ploché tesnenie.
• Odolnosť voči teplote do max. +300°C.

Výplňové medené tesnenie 
(bez azbestu), tvar C
= výplňové tesnenie (pre automobily).
• Odolnosť voči teplote do max. +300 °C.

Z hliníka, tvar A
• Odolnosť voči teplote do max. +200 °C.

Vulkanizovaný fíber, tvar A
• Odolnosť voči teplote do max. +120 °C.

Zvláštne vyhotovenia:
Dvojité krúžky z medi, brzdové krúžky 
(z mosadze, resp. zo železa s gumenou
vložkou), krúžky z plastu.

Podľa DIN 7603, z plnej medi, tvar A
18 veľkostí od 6 × 10 do 32 × 38 mm 
= 1140 kusov.
Obj.č. 964 460

Podľa DIN 7603, z plného hliníka, tvar A
18 veľkostí od 6 × 10 do 30 × 36 mm
= 525 kusov.

Obj.č. 964 463

Podľa DIN 7603, z vulkanizovaného fíbru, 
tvar A, 18 veľkostí od 5 × 9 do 30 × 36 mm 
= 1170 kusov.
Obj.č. 964 465

Stabilná kazeta z plastu s plastovou vložkou
s priehradkami pre jednotlivé veľkosti.

Všetky ploché tesniace krúžky podľa DIN 7603 sú vo všeobecnosti určené pre utesňovanie
nepohyblivých (statických) plôch. Používajú sa na utesňovanie statických skrutkovaných 
spojov potrubí. Materiál použitého tesniaceho krúžku závisí hlavne od druhu média, 
prepravovaného v potrubí.

Medené výplňové tesnenie (bez azbestu) a hliníkové tesniace krúžky sa vzhľadom 
na svoju odolnosť voči korózii dajú použiť prakticky všade, s výnimkou niektorých silných 
kyselín. Vďaka špeciálnej technológii žíhania sa kovové tesniace krúžky vyznačujú mäkkou
štruktúrou, umožňujúcou po stlačení vyplnenie všetkých nerovností styčných plôch.

Tesnenie z vulkanizovaného fíbru je odolné voči minerálnym olejom, tukom a slabým 
kyselinám, alkoholom, ketónom, esterom, chlórovaným uhľovodíkom a vyznačuje sa zlou 
elektrickou vodivosťou (výbornými izolačnými vlastnosťami) a prednostne sa využíva 
pri utesňovaní všetkých druhov vodovodných potrubí a rúr.

Pri používaní tesniacich krúžkov dbajte na to, aby boli uvedené veľkosti vonkajšieho a vnútorného
priemeru. Pri prípadných kompromisných alternatívnych veľkostiach je rozhodujúci najmä vnútorný
priemer, pretože napr. pri použití veľkosti 10 × 14 alebo 10 × 16 namiesto 10 × 12, tieto veľkosti 
vôbec nespĺňajú rovnaký účel.
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Plná meď
tvar A, 
obj.č. 460 ...

Hliník,
tvar A, 
obj.č. 463 ...

Vulkanizovaný fíber,
tvar A,
obj.č. 465 ...

Medené výplňové tesnenie 
(bez azbestu),
tvar C, 
obj.č. 462 ...

Sady

Upozornenie

d1 mm d2 mm b mm Označenie Oblasti využitia Obj.č. Bal./ks

Medený krúžok orig. DB-č. 3460 170 160
9,5 20 1,0 pod trysky diesel. motorov, orig. MAN-č. 51.987 464 95  20 100

tolerancia 522A 01.0065

Tesniaci krúžok pod trysky dieselových motorov
podľa DIN 7603

Využitie

Tvar A Tvar C




