
 
 

Milyen gumilemezt válasszak ? 

 

SBR gumilemez jellemzői: 

 Általános felhasználásra ajánlott (rezgéscsillapítás, tömítések készítése, járófelületek 

burkolása) 

 Ajánlott alkalmazása: -25°C és +70°C között 

 Létezik hagyományos betét nélküli és szövetbetétes kivitel 

 Keménysége: kb. 65 Shore A  

 Szakító szilárdság: 35 kg/cm2 

 Elérhető vastagságok: 1 mm és 10 mm közötti valamint létezik 15 mm-es 20 mm-es és 25 

mm-es is 

 Szövetbetétes kivitelből létezik 30 mm-es, sőt akár 50 mm vastagság is 

 

NBR gumilemez jellemzői: 

 Az SBR gumilemezzel ellentétben Olajálló 

 Általános felhasználásra ajánlott (rezgéscsillapítás, tömítések készítése, járófelületek 

burkolása) 

 Ajánlott alkalmazása: -25°C és +90°C között 

 Létezik hagyományos betét nélküli és szövetbetétes kivitel 

 Keménysége: kb. 65 Shore A  

 Szakító szilárdság: 50 kg/cm2 

 Elérhető vastagságok: 1 mm és 10 mm közötti valamint létezik 20 mm-es vastagság is 

 Szövetbetétes kivitelben 1 mm és 10 mm-es vastagság érhető el 

 

 

Mintás gumilemez jellemzői: 

 Készülhet SBR és NBR alapanyagból egyaránt, ezért tulajdonságai megegyeznek az 

alapanyag tulajdonságaival. 

 Legfontosabb funkció: csúszásgátlás 

 Elérhető minták: Metrómintás, Sűrű bordás, széles bordás, gyémánt mintás, halszálkás, istálló 

gumilemez 

 

 

 

 

 

 



 
 

Szilikon gumilemez jellemzői: 

 Az SBR és NBR gumilemezekkel ellentétben UV, ózon –és vegyszerálló kivitel 

 Elérhető átlátszó és piros színben 

 Keménysége: kb. 60 Shore A  

 Ajánlott alkalmazása: -70°C és +200°C között 

 Szakító szilárdság: 60 kg/cm2 

 Elérhető vastagságok: 1 mm és 10 mm között 

 

EPDM gumilemez jellemzői: 

 Legfontosabb jellemzője a savállóság 

 Keménysége: kb. 65 Shore A  

 Ajánlott alkalmazása: -20°C és +100°C között 

 Szakító szilárdság: 60 kg/cm2 

 Elérhető vastagságok: 1 mm és 12 mm között 

Viton gumilemez jellemzői: 

 Kiválóan ellenáll vegyi anyagoknak, magas hőmérsékletnek és olajszármazékoknak 

 Keménysége: kb. 75 Shore A  

 Ajánlott alkalmazása: -60°C és +250°C között 

 Szakító szilárdság: 75 kg/cm2 

 Elérhető vastagságok: 2 mm, 3 mm és 4 mm 

 

 

Natúrgumi gumilemez jellemzői: 

 Magas kopásállóságú és elasztikus gumilemez elsősorban beltéri szigetelésre, 

rezgéscsillapításra 

 Vegyi anyagoknak mérsékelten ellenáll 

 Keménysége: kb. 40 Shore A  

 Ajánlott alkalmazása: -25°C és +70°C között 

 Szakító szilárdság: 30 kg/cm2 

 Elérhető vastagságok: 2 mm és 10 mm között 

 

NBR üzemanyagálló gumilemez jellemzői: 

 Üzemanyagálló kivitelű NBR gumilemez 

 Keménysége: kb. 70 Shore A  

 Ajánlott alkalmazása: -25°C és +80°C között 

 Szakító szilárdság: 140 kg/cm2 

 Elérhető vastagságok: 2 mm és 10 mm között 

 



 
 

 

 

 

 


