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Rubber Fab jest wiodącym innowatorem wysokiej jakości uszczelek sanitarnych, węży, zespołów węży, 

akcesorii do węży, pomp i elementów maszyn wykorzystujących najnowocześniejsze systemy 

wykrywania metali i kontroli rentgenowskiej, zapewniając bezpieczeństwo i integralność produktów 

zgodnych z ustawą o modernizacji bezpieczeństwa żywności.  

Rubber Fab produkuje i sprzedaje specjalistyczne produkty do zastosowań w przemyśle 

biotechnologicznym, farmaceutycznym, mleczarskim, spożywczym, browarniczym, aplikacji myjących. 

 

 

 

Technologia filtracji płynów w celu ochrony procesu 

i sterylności produktu 

 Uszczelnienia tłoczy się z elastomerów lub 

fluoroelastomerów najwyższej jakości 

 Atesty i normy: USDA Sanitary Standards, U.S. 

klasy VI, FDA, ADI Free i inne na zapytanie 

 Eliminacja cząstek stałych 

 Szeroka gama rozmiarów uszczelek, siatek, płytek 

perforowanych 

 Dostępne w różnych konfiguracjach 

 

 

  

 

Przeznaczone do zadań specjalnych 

 Jedna z najwyższych na świecie odporność 

chemiczna 

 Wykonane z unikalnej, zastrzeżonej 

mieszanki PTFE i stali nierdzewnej AISI 316L 

 Certyfikaty: USDA, 3A, CGMP, FDA, ADI, CC  

 Wysoka odporność termiczna od -198°C do 

288°C 

 Szczelność i wyjątkowa trwałość podczas 

zastosowań z parą 

 

 

 

Zmodyfikowany materiał PTFE dla jeszcze 

bezpieczniejszego zastosowania 

 Dla wszystkich standardów Tri-Clamp 

 Wysoka odporność na większość chemikaliów 

i cykli temperaturowych 

 Stabilny pod kątem zachowania wymiarów 

 Bez ekstruzji  

 Zgodność z normami: U.S. Klasa VI, FDA, EN 

1935/2004, KTW, ADI Free 

 
  

 

Nowe standardy sterylności, wydajności 

i elastyczności 

 Ujednolicona forma 

 Spełnia wysokie wymagania 

w farmaceutyce i biotechnologii  

 Temperatura od -6,7°C do 148,9°C 

 Rozmiary od 1/2” do 12” 

 Połączenie elastyczności elastomeru 

z odpornością chemiczną PTFE 
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Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji o naszych produktach, odpisz na tę wiadomość wpisując w temacie WYPISZ na e-mail 

newsletter@auspol.com.pl lub poprzez formularz internetowy na naszej stronie. 
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