
 

 

 

Teknisk gummi til ethvert formål  	  

Da	  materialevalget	  er	  en	  afgørende	  faktor	  for	  et	  gummiprodukts	  kvalitet	  og	  levetid,	  rådgiver	  vi	  altid	  ved	  
tilbudsgivning	  om	  den	  mest	  fordelagtige	  gummikvalitet.	  	  Gummitypernes	  fysiske	  egenskaber	  vurderes	  ud	  
fra	  deres	  bestandighed	  over	  for	  det	  miljø,	  det	  færdige	  produkt	  skal	  benyttes	  i.	  Omkostningerne	  indgår	  også	  
i	  vurderingen.	  

Vores	  anbefalinger	  er	  baseret	  på	  detaljeret	  produktkendskab	  til	  de	  enkelte	  gummityper	  opnået	  i	  tæt	  
samarbejde	  med	  et	  stort	  netværk	  af	  gummiblanderier.	  Vi	  samarbejder	  udelukkende	  med	  europæiske	  
blanderier,	  da	  det	  yder	  sikkerhed	  for	  ensartet,	  høj	  kvalitet.	  Hver	  gummitype	  har	  unikke	  egenskaber,	  og	  
inden	  for	  hver	  type	  findes	  mange	  varianter.	  Som	  eksempler	  kan	  nævnes	  brandhæmmende	  gummi	  og	  FDA-‐
godkendt	  gummi	  til	  fødevarebrug.	  	  

Vi	  er	  i	  tæt	  samarbejde	  med	  vores	  gummiblanderier	  og	  kan	  derfor	  tilbyde	  nødvendig	  dokumentation	  på	  
blandingerne.	  Yderligere	  samarbejder	  vi	  med	  Teknologisk	  Institut,	  som	  kan	  udføre	  forskellige	  tests	  på	  
gummiet.	  	  

Primære	  gummityper	  

Nedenstående	  tabel	  over	  de	  primære	  gummityper	  i	  vores	  program	  giver	  en	  idé	  om	  den	  enkelte	  
gummikvalitets	  egnethed	  til	  en	  given	  opgave.	  

Naturgummi	  
	  
	  	  	  
Nitrilbutadiengummi 
(Nitrilgummi)	  
	  
Ethylen-‐propylen-‐
gummi	  (EPDM)	  
	  
Flourgummi	  (Viton)	  
	  	  	  	  
Silikonegummi	  
	  
	  
Chloroprengummi	  
(Neopren)	  
	  
Butylgummi	  
	  
	  
Styren-‐
butadiengummi	  
	  
Polyurethan	  gummi	  

NR	  
	  
	  
NBR	  
	  
	  
EPDM	  
	  
	  
FKM/FPM	  
	  
VMQ/Q	  
	  
	  
CR	  
	  
	  
IIR	  
	  
	  
	  SBR	  
	  
	  
PUR	  

Meget	  elastisk	  og	  stor	  slidstyrke	  
Ringe	  bestandighed	  over	  for	  olie,	  organiske	  væsker,	  varme	  og	  UV-‐stråling	  
	  
God	  bestandighed	  over	  for	  olie,	  fedt	  og	  opløsningsmidler	  	  	  
Begrænset	  bestandighed	  over	  for	  vejr	  og	  UV-‐stråling	  	  
	  
God	  bestandighed	  over	  for	  UV-‐stråling,	  vand	  og	  vejr.	  Tåler	  de	  fleste	  kemikalier	  
Mindre	  god	  bestandighed	  over	  for	  olieprodukter	  
	  
Velegnet	  til	  aggressive	  kemikaler	  og	  høj	  varme.	  Specialiseret	  kompound	  
	  
Velegnet	  til	  fødevarekontakt.	  Tåler	  høje	  temperaturer	  
God	  vejrbestandighed,	  vandafvisende	  og	  god	  elektrisk	  isolationsevne	  
	  
God	  bestandighed	  over	  for	  varme,	  UV-‐stråling	  og	  kemikalier	  
	  
	  
God	  til	  uigennemtrængelighed,	  god	  bestandighed	  over	  for	  vejr,	  UV-‐stråling	  og	  
kemikalier.	  Mindre	  god	  slidstyrke	  
	  
God	  slidstyrke	  og	  høj	  elasticitet	  samt	  god	  varmebestandighed	  
 
	  
Stor	  slidstyrke	  og	  elasticitet.	  God	  bestandighed	  over	  for	  vejr	  og	  UV-‐stråling.	  
, benzin, benzol og andre kulbrinter samt overfor vej    	  

 

	  


