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VÝZNAM  A POUŽITIE 

Popis výrobku:  EPDM-sponge profily je druh tesnenia z gumy (prýže) s dutinkami rôznych 

tvarov a veľkosti. Neprepúšťajú vzduch a nemajú prakticky žiadnu nasiakavos  Odolávajú 

poveternostným vplyvom v rozmedzí teplôt  -40 °C až + 80 °C. EPDM-sponge profily sa vyrábajú v 

niekoľkých základných tvaroch, buď ako štvorec, obdĺžnik, kruhové tesnenie, medzikružia a rôzne 

špeciálne tvarové tesnenia. Pokiaľ  však odberateľ požaduje iný tvar alebo iný rozmer, ako je uvedený 

v katalógu a predloží nám požiadavkový list na vývoj tohto tesnenia doplnený nákresom, je možné po 

dohode  s vedúcim úseku výroby, resp. riaditeľom, tento vyrobiť. U niektorých profilov musí byť z 

technologického dôvodu odľahčovací otvor. Počet, tvar, rozmer a umiestnenie určujeme zvyčajne na 

základe špecifickosti jednotlivých výrobkov. 

Použitie: EPDM-sponge sú určené na tesnenie konštrukčných  a stavebných častí v rôznych 

odvetviach priemyslu, predovšetkým automobilového. 

SÚVISIACE NORMY

STN 62 0002  Triedenie a označovanie gúm (september 1995)

STN 62 0011  Technické gumové výrobky (1. 1. 1993)

STN 62 2000  Materiálové listy gúm. Základné ustanovenie (november 1995)

STN 63 0001  Skladovanie gumových výrobkov (1. 1. 1993)

STN 63 0100  Medzné odchýlky rozmerov pre výrobky z technickej gumy (1. 1. 1993)

STN 63 0101  Tolerancie rozmerov výrobkov z gumy (1. 1. 1993)

STN 63 3001  Výrobky z gumy a plastov. Vytlačované profilové tesnenia. 

Všeobecné ustanovenia a skúšanie (1. 1. 1993)
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TOLERANCIA

Povolené medzné odchýlky podľa príslušnej normy prierezu tesnenia z EPDM - sponge  

gumy  sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

                                                Rozmer v mm                Tolerancie 

                              od        do                       v mm                

                                                     0        2,5                 0,5

                                                     2,5 4,0                    0,7

                                                     4,0 6,3                        0,8

                                                     6,3   10,0         1,1

                                                   10,0   16,0       1,6

                                                   16,0   25,0       2,0

                                                   25,0   40,0        3,0 

                                                   40,0   63,0                 4,0                         

                                                   63,0 100,0                        5,0

Stupeň presnosti vychádza z technológie výroby tesnenia. Medzná odchýlka na dĺžku je  3 %.

V prípade špecifických požiadaviek na toleranciu vzhľadom na použitie výrobku je 

potrebné dohodnúť s výrobcom iné hodnoty tolerancie, ak to technologické možnosti dovolia. 

FORMA OBJEDNÁVKY

Každá faxová, poštou doručená alebo elektronickou poštou odoslaná objednávka musí okrem 

presnej adresy objednávateľa obsahovať všetky potrebné firemné iniciály, ako IČO, DIČ, peňažný 

ústav, číslo účtu, spôsob platby, telefonické spojenie, e-mail (ak je k dispozícií) termín splnenia, spôsob 

zaslania tovaru (zásielková spoločnosť, autom dodávateľa, vlastná doprava). ďalej popis tovaru, počet 

metrov, prípadne cenu za 1 m.

ĎALŠIE PONÚKANÉ SLUŽBY

- výroba nových profilov podľa požiadaviek zákazníka

- po dohode prevedenie profilu na samolepiace.

UPOZORNENIE !
Katalóg má informatívny charakter.

Obrázky profilov nie sú zakreslené v mierke 1:1.
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Profily štvorcového prierezu
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Profily obdĺžnikového prierezu



Profily kruhového prierezu
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Profily medzikružného prierezu
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