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ÖRGÜ SALMASTRALAR

TYPE 4100 (SAF TEFLON)
   Saf teflon ipliklerden imal edilmiþ olup, vana ve düþük devirli 
pompalar için idealdir. Kimyasal aþýndýrýcýlara karþý dayanýmý 
oldukça iyidir. Gýda, ilaç ve kaðýt endüstrisinde
kullanýlmaktadýr.

Sýcaklýk :-150 - +260 C
pH :0-14
Hýz :2 m/s
Basýnç :150 bar

TYPE 4110 (YAÐ EMPRENYELÝ SAF TEFLON)
   Saf teflona özel bir yað emrenye edilerek sürtünmeden
oluþan aþýmalar azaltýlmýþ ve daha dinamik bir yapý 
kazandýrýlmýþtýr. Bu salmastra gýdaya uygun deðildir.

Sýcaklýk :-150 -  +260 C
pH :0-14
Hýz :10 m/s
Basýnç :200 bar

TYPE 4120 (SYNTEX TEFLON)
   Özel bir filament ipliðe örgü iþleminden önce ve sonra
teflon emprenye edilerek dayanýmýnýn artmasý saðlanmýþtýr.
Böylelikle kopma ve parçalanmaya karþý direnci artýrýlmýþtýr.

Sýcaklýk :-150 -  +260 C
pH :0-14
Hýz :10 m/s
Basýnç :250 bar

ÖLÇÜLER:



TYPE 4130 (GFO GRAFÝTLÝ TEFLON)
   GORE GFO teflon ipliklere grafit emrenye edilerek yüksek 
sýcaklýða karþý dayanýmý artýrýlmýþ olup, mükemmel kimyasal 
dirence sahiptir.

Sýcaklýk : -150 - +260 C
pH : 0-14
Hýz : 12 m/s
Basýnç : 20-150 bar

TYPE 4200 (SAF GRAFÝT)
   Saf grafit ipliklerden imal edilmiþ olup, geniþ pH ve sýcaklýk
aralýklarýnda pompa ve vanalarda kullanýma uygundur. Düþük 
sürtünme direncine sahiptir.

Sýcaklýk : -220 - +550 C
pH : 0-14
Hýz : 2 m/s
Basýnç : 50-400 bar

TYPE 4210 (TEFLONLU GRAFÝT)
   Saf grafit ve teflon ipliklerden imal edilmiþ olup, silikon yaðý
emdirilmiþtir. Böylelikle Type 4130 a daha ekonomik bir
alternatif olarak geliþtirilmiþtir.

Sýcaklýk : -150 - +280 C
pH : 0-14
Hýz : 12 m/s
Basýnç : 15-200 bar

TYPE 4220 (KÖÞELERÝ ARAMÝDLÝ GRAFÝT)
   Bu örgü salmastra Type 4130 ile aramidin birleþtirilmesiyle
oluþmuþtur. Köþelerin aramidden örülmesiyle salmastranýn
yuvarlaklaþma ve daðýlmasýnýn önüne geçilmiþtir. Pistonlu
pompalar, reaktörler ve mikserler için idealdir.

Sýcaklýk : -150 - +280 C
pH : 2-12
Hýz : 15 m/s
Basýnç : 25-200 bar

ÖLÇÜLER:



TYPE 4300 (SAF ARAMÝD)
   Saf aramid ipliklere asal bir yað emprenye edilmesiyle
imal edilmiþ olup, ürüne karýþma riski olmamasý sebebiyle
gýda firmalarýnda özellikle tercih edilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sýcaklýk : -100 - +280 C
pH : 2-12
Hýz : 25 m/s
Basýnç : 25-200 bar

TYPE 4310 (TEFLONLU ARAMÝD)
   Saf aramid ipliklere teflon ve asal bir yað emprenye 
edilmesiyle imal edilmiþtir. Bu ürün kimyasallara ve aþýnmaya
karþý iyi direnç gösterir.                                                                                                                                                                                                                      

Sýcaklýk : -100 - +280 C
pH : 2-12
Hýz : 25 m/s
Basýnç : 25-200 bar

TYPE 4310 (TEFLONLU ARAMÝD)
   Kenarlarýn saf teflon, köþelerin ise saf aramid ipliklerle 
örülmesiyle üretilmiþtir. Bu yapýdaki teflon, ürünün yaðlama
yeteneðini artýrmýþ olup, köþelerdeki aramid ise kopma ve 
parçalanmaya karþý dayanýmýný artýrýr.                                                                                                                                                                               

Sýcaklýk : -100 - +280 C
pH : 2-12
Hýz : 12 m/s
Basýnç : 20-180 bar

ÖLÇÜLER:
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