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Spångs Informationsblad
Vi uppgraderar alla typer av utrustningar, nya som befintliga.
Med tyngdpunkt på driftsäkerhet, läckage, diffusa utsläpp, energibesparingar och reservdelsoptimering, allt för en bättre ekonomi & miljö.

Stockholm &
Uppsala län

Detta blad är avsett för bl a chefer och personer inom drift- och underhåll, verkstad samt arbetsgrupper inriktade på att spara energi, vatten, miljö etc.

Detta informationsblad från Spångs ProcessTeknik riktas till våra kunder, befintliga som nya.
Här väljer vi att presentera nya och förbättrade produkter inom tätningstekniken och/eller
kompositbeläggning, speciella uppdrag och liknande. Vi hoppas att ni finner detta intressant och
uppmanar er att ta kontakt med oss för ytterligare information.

Valvelon - ”Ett bra tätningsmaterial som tog slut...”
Jan Andersson arbetade i mitten på 60-talet som plåtslagare på tak. Ett av hans uppdrag då var på
Münchenbryggeriet på söder Mälarstrand. Det var på den tiden då det fortfarande var ett bryggeri. Då
Jan hade erfarenheten av att arbeta med koppar så fick han även hjälpa ’alltiallo-meken’ inne i
bryggeriet med diverse mekjobb som innebar att täta och packa om alla läckande kranar, rör, tankar etc.
Det var här Jan först kom i kontakt med Valvelon som den lokala meken använde för att täta alla läckor.
Och det kunde ju vara ganska dyra droppar...
Eftersom Jan är en fritidsmek av stort format med mycket kunskap och energi insåg han att Valvelon
kan användas då han skruvar i motorcyklar, mopeder, veteranfordon, båtar mm för avätning av kåpor,
växellådor, axlar, flänsar, i stället för o-ringar, vattenkranar, rör, ja allt som läckte. Då han hade god
kontakt med meken på bryggeriet så fick han ta med sig lite Valveon hem till verkstaden.
När bryggeriet så lades ner 1971 fick Jan återstoden av tätningsmaterialet - massor av kartoner, både
öppnade och oöppnade.
I september 2011 tog så det sista Valvelonet slut som han fått från Münchenbryggeriet. Men efter lite
letande på internet så kom
han i kontakt med oss på
Spångs som åter kunde förse
honom med Valvelon eller
som som Jan uttrycket det:
”Det var en lättnad.
Alternativet hade väl varit att
knacka packningar och
acceptera läckage för det
finns inget som slår Valvelon.
Det behåller formen när du
dragit till det och förstörs inte
när man lossar förbandet - det
är skitbra”, säger en nöjd Jan
Andersson som nu alltså åter
fått tag i Valvelon.
Jan Andersson med ett par rullar valvelon som bl a använts till att täta båtmotorn. Vissa
kanske känner igenom honom som ”Tomten” från Informationsblad nr 34, lilla bilden.

Glöm inte att anmäla er till vårt öppna hus i Tullinge den 12 april!
Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.
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Vänligen meddela oss om du önskar att inte erhålla detta utskick i framtiden.
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