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GKD Modulaire dichting

De schakelketting GKD is geschikt voor het doorvoeren van ronde, voor druk ongevoelige losse buizen in 
kernboringen/doorvoerbuizen en voor het betrouwbaar afdichten van ringvormige ruimten.

De geïntegreerde draaimomentcontrole zorgt voor een grote installatiezekerheid. Dankzij de modulaire structuur is de GKD geschikt 
voor allerhande types buizen en diameters. Meer informatie op aanvraag.

n  Met geïntegreerde installatie controle - het gebruik van een momentsleutel is 
niet nodig.

n Natrekken is niet meer nodig.
n In de module geïntegreerde moer - geen losse onderdelen.

Karakteristieken en technische gegevens 
n Geïntegreerde draaimomentcontrole, geen momentsleutel nodig.
n Natrekken van de vijzen niet nodig.
n Moeren ingegoten in de drukplaat, hierdoor geen losse onderdelen.
n Hoog kwaliteitsrubber in EPDM of NBR.
n Alle metalen delen vervaardigd uit hoge kwaliteit roestvrij staal V4A (AISI 316L).
n Geoptimaliseerde geometrie.
n Dicht tot 5 bar, getest door Lloyds register.

los.. ...vast

Alles geel.
Correct aangedraaid!

Alles niet geel? 
Installatiefout wordt meteen opgemerkt!

Alles geel.
installatietijd bespaard!

Geel is optimale montage.

De in de moer geïntegreerde openingen geven in geel het juiste aandraaimoment weer.
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Geoptimaliseerde boutgeometrie GKD speciaal rubber Hauff glijmiddel Natrekken is niet nodig

NIEUW
Eenvoudige en  
snelle montage

Snelle montage

Eenvoudige montage

Deze modulaire afdichting is ideaal voor alle 
soorten buizen met verschillende diameters. Naast 
de veiligheid van de installatie hecht Plaka Group 
veel waarde aan de kwaliteit van de gebruikte 
materialen. Rubber afdichtingen zijn vervaardigd in 
hoogwaardige EPDM of NBR rubber. Alle metalen 
onderdelen zijn roestvast staal V4A (AISI 316 L). De 
GKD afdichtingen zijn tot 5 bar getest en zijn ideaal 
voor het afdichten van buiskernen of leidingen.

P-LINER Basic ZVR   

GKD Installatieprocedure
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