
l Behåll dem förpackade tills användning

  När en tätning lämnar lådan kan den utsättas för  
  hanteringsfel, föroreningar och dåliga miljöförhål-
  landen. 

l Förvara tätningar i ett svalt utrymme med en 
 relativ luftfuktighet under 65%

  För mycket värme gör att gummitätningar blir 
  spröda och spricker. Tätningar bör alltid lagras i ett  
  måttligt ventilerat inom husområde med tempe- 
  raturer mellan 15-25°C.

l Förvara dem inte hängandes

  Genom att hänga en tätning på en spik eller krok 
  i mer än ett par timmar kommer att förvränga tät- 
  ningsläppen permanent och som till följd kan leda 
  till läckage.

l Undvik föroreningar

  Placera aldrig tätning på en smutsig arbetsyta. 
  Allt smuts och damm som tätningen utsättas för  
  kommer att minska tätningen och indirekt lagrets  
  prestanda. Var också extra försiktig med en tätning  
  som just har smörjts för installation, eftersom   
  smörjmedel drar till sig föroreningar.

l Dessutom några tips för att säkertälla att du gjort  
 rätt tätningsval för din applikation:

  Kontrollera att driftstemperaturen i maskinen inte  
  överstiger tätningens materialspecifikationer.

  Kontrollera att smörjmedlet är kompatibelt med  
  tätningsmaterialet.

  Tätningen får aldrig monteras över en vass kant eller  
  grad, annars är risken stor att tätningen skadas  
  redan innan användning.

  Lufta tätningens inre utrymme så att det inte byggs  
  upp tryck som ska förvränga tätningen eller pressa  
  den ur sitt läge.

l Och sist, men inte minst ...

  Återanvänd aldrig en tätning som varit i bruk då 
  du inte med blotta ögat kan veta säkert om den är  
  förbrukad eller deformerats under demontering.

Tätningar, som de flesta produkter som är gjorda från naturligt eller syntetiskt gummi, är mot-
tagliga för fysiska förändringar. Om de lagras eller hanteras felaktigt kan de hårdna, mjukna, 
flagna, spricka eller bli permanent deformerade. Detta resulterar ofta i att tätningen omedelbart 
går sönder eller åtminstone får en mycket förkortad livslängd. Skydda dina tätningsinventarier 
och maskintid genom följa dessa förvarings- och hanteringstips:

Hantera din tätning 
på bästa sätt 
för att säkerställa 
dess prestanda


