improving your products

med DUBOSCHWEITZER® boltsikring mod galvanisk korrosion
DUBOSCHWEITZER® er det effektive system til sikring og tætning af skrueforbindelser.
Undgå galvanisk korrosion i sammenføjning af stål og aluminium.
Låsning
DUBO-ringen yder en absolut sikring mod løse skrueforbindelser, f.eks. som følge
af vibrationer. Du undgår de kritiske følger, der kan opstå ved at boltede
samlinger løsner sig over tid.

Tætning
DUBO Sikringsring og Isolator forhindrer indtrængende vand og fugt mellem bolt
og flade emner som f.eks. plader eller flanger. Med en PA6-folie udgør tætningen
også en barriere mod galvanisk reaktion i konstruktioner med forskellige metal
legeringer. Du opnår en fugttæt samling, der effektivt beskytter mod galva
nisk korrosion. Konstruktionens levetid forlænges.

DUBO Dobbelt Sikringsring.
Ved tilspænding med særlig
højt moment.

DUBO Isolator.
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Kontrolleret deformering af
DUBO Sikringsring.
DUBO-ringen ved tilspænding.
Tætning opstår i gevindet mellem
bolt og møtrik. Låsning opstår
omkring møtrikkens sekskant.
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Bestandighed
DUBO-komponenterne fremstilles i en stærk og smidig polyamid, som er bestandig
overfor alkaliske væsker, uorganiske neutrale saltopløsninger, olie, fedt, benzin,
alkohol, acetone, fortyndede syrer og saltvand. Den kemiske bestandighed giver
dig mulighed for at anvende samme sikringssystem i praktisk talt alle appli
kationer og miljøer.

Adskillelig
DUBO boltsikringer kan løsnes og fastspændes igen og igen uden sikringsvirkningen
går tabt – og der kræves ingen væsentlig rengøring af gevind og flader. Med mulig
heden for at adskille samlingerne mindskes tidsforbrug og omkostninger ved
vedligeholdsarbejde, og det er nemt at reetablere en tæt samling på ny.

Førende kvalitet
DUBOSCHWEITZER® er et førende, tysk fabrikant med mange års erfaring inden for
skruesikring og isoleringsteknik baseret på plastisk kunststof. DUBO-systemet har vist
sine kvaliteter inden for utallige montage- og brugssituationer. Med DUBO får du
den rette nylonkvalitet og dimensionering af sikringssystemet til dine skrue
forbindelser – uanset, hvor vanskeligt et miljø samlingerne skal fungere i.

DUBO Sikringsring
med fritliggende bolt

System mod galvanisk korrosion:
Bolt med fladt hoved
DUBO Isolator
Aluminiumsplade
PA6 folie
Stålplade
DUBO Sikringsring
Møtrik

DUBO Sikringsring
med undersænket bolt
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Vil du vide mere? Så kontakt os gerne
Ring (+45) 44 85 81 00
E-mail til vores produktspecialist: Brian Anker Krøll
Se også vores hjemmeside
Følg os på LinkedIn
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