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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 &
Gävleborgs 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.

Chestertons tätningar säkerställer kvaliteten inom läkemedelstillverkning
Spångs har starten 1997 varit frekvent anlitade, och gjort många installationer av tätningar, inom
läkemedelsbranschen. Främst gäller det installationer i Stockholm, Södertälje och Uppsala där några av
de större aktörerna och dess tillverkning är placerade.
Chestertons avdelning för tätningar med dess tätningsspecialister ligger i framkant vad gäller bland annat
utveckling av nya tätningar. Tack vare detta finns också både en vilja och möjligheter att utveckla helt
kundanpassade och kostnadseffektiva tätningslösningar till kund. Vanligen är tätningarna i rostfritt stål
men det går även att få dem i andra material så som Hastelloy, titan etc.
De installationer som har gjorts inom läkemedelsbranchen har bland annat varit:
- ordinära tätningar till olika typer av roterande utrustning som pumpar, omrörare, torkar etc, 100-tal
- tätningar för explosiv och frätande media, 10-tal
- specialtillverkade titantätningar för torkar vid batchtillverkning, 2 st
- atex-klassade delade tätningar, i både våt och helt torr miljö, 30-tal.
Nedan visas ett axplock av Chestertons tätningar som vi kan erbjuda, inte bara inom
läkemedelstillverkning, även om nedanstående till stor del har används inom läkemedelsbranschen.

Patrontätningar

Bälgtätningar

Delade tätningar,
även EX-klassade

Komponenttätningar

Kundspecial

Gastätningar

Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.
Författare: Jonas Fors, Spångs ProcessTeknik AB.

Spångs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13 Fyrisvallsgatan 26
146 33 TULLINGE 752 28 UPPSALA

Tel: 08-608 11 90
Fax: 08-608 11 91
Mail: info@spangs.se

Mixertätningar

Kassettätningar

Just nu pågår och planeras flera
installationer av atex-klassade delade
mekaniska tätningar som går i helt torr
miljö på toppmatade omrörare. Främst
gäller det dimensioner på 55 och 80 mm
men även flertalet specialtillverkade
tätningar till axlar av udda storlekar som
76,2 mm och 78,5 mm osv. Kontakta
gärna oss för ytterligare information!
Vänligen meddela oss om du önskar att inte erhålla detta utskick i framtiden.
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