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De tabellen hieronder bieden een richtijn (geen 
garantie) in de bepaling van de benodigde 
optionele rubber dichting voor de voorgenomen 
applicatie. Het bereik van de getoonde applica-
ties zijn van algemene aard. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat er specifieke applicaties 
zijn waarvoor de dichtingen niet worden 

aanbevolen. Om een maximale levensduur 
van de rubber dichtingen te verzekeren voor 
iedere applicatie, dient rekening te worden 
gehouden met de volgende factoren: vloeistof 
temperatuur, vloeistof concentratie en 
continuïteit van het systeem.

Tenzij anders vermeld zijn alle aanbevelingen 
voor de rubber dichtingen gebaseerd op werking 
in normale omgevingstemperaturen.
Voor ongewone of niet gespecificeerde 
toepassingen, neem a.u.b. contact op met 
Modgal Metal Ltd. of uw distributeur voor 
aanbevelingen.

INSTALLATIE INSTRUCTIES / Rubber Dichting Typen & Selectie

Stijl 71

Stijl 90Voor stijl 08, 88 Quik-T

Voor stijl 99 Quiklet

Standaard

Flush Seal 

Flush Seal dichting is vooral voor gebruik in 

vacuüm-systemen en droge sprinkler systemen.

Beschikbaar in de maten DN32 to DN 200, 

voor alle Quikcoup® koppeling typen.

Specificaties

Type
Werktemperatuur 
bereik

Dichting-
materiaal

Kleurcode Applicatie / service aanbevelingen

EP
-30°F tot + 230°F 
-34°C tot + 110°C

EPDM Groene Strip
Voor gebruik met koud en heet water (tot +230°F /+11O °c), verscheidenheid van verdunde zuren, olie vrije lucht en 
andere chemische toepassingen. (Niet aanbevolen voor aardolie systemen.)

NT
-20°F tot + 180°F
-29°C tot + 82°C

Nitrile Oranje Strip
Voor gebruik in een verscheidenheid van aardolieproducten, koolwaterstoffen, lucht met oliedampen (tot +150°F/ 
+65°C) minerale olie en afvalwater (Niet aanbevolen voor warm water systemen.)

L
-30°F tot + 350°F
-34°C tot + 177°C

Silicone Rode Dichting Voor gebruik in droge warme lucht zonder koolwaterstoffen tot +177 °C en hoge-temperatuur chemische systemen.

O
+20°F tot + 300°F
-7°C tot + 149°C

Fluoro-
elastomer 
(Viton)

Blauwe Strip
Aanbevolen voor vele oxiderende zuren, aardolie, gehalogeneerde koolwaterstoffen, smeermiddelen, hydraulische 
vloeistoffen, organische vloeistoffen en lucht met koolwaterstoffen.

EP*
-30°F tot +230°F 
-34°C tot +110°C

EPDM Violet Strip Vooraf ingevette dichtingen voor toepassing in sprinklersystemen.

D*
-30°F tot +150°F 
-34°C tot +66°C

Sunaflex 
T 8184

Witte strip Voor drinkwater systemen. Goedgekeurd door DVGW & OVGW.

Lucht, Water en Petroleum Applicaties

Applicaties Aanbevolen Dichtingtype

Lucht, olievrij, temp. -30°F to +230°F / -34°C to + 110°C EP

Lucht, oliedamp, temp. -20°F to + 180°F / -18°C to + 82°C NT

Lucht, geen oliedamp, temp. -30°F to + 350°F / -34°C to + 177°C L

Water, temp, upto + 150°F / + 66°C EP/NT

Water, temp, upto + 230°F / + 110°C EP

Water, zuur EP/NT

Water, zeewater EP

Water, afval/riool EP/NT

Water, stoom Niet aanbevolen

Benzine / Diesel (gelood) NT/O

Aardolie NT/O

DICHTING SOORTEN

QUIKCOUP biedt een verscheidenheid aan dichtingen voor een breed scala 
van toepassingen en diensten. Elk type dichting dient een specifieke 
toepassing. De afdichtende werking wordt versterkt door de druk of 
vacuüm in het toegepaste systeem.
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Tenzij anders vermeld zijn alle aanbevelingen 
voor de rubber dichtingen gebaseerd op werking 
in normale omgevingstemperaturen. 

Waar mogelijk, moeten de dichtingen  worden 
onderworpen aan een gesimuleerde test voor 
het bepalen van hun geschiktheid in de beoogde 
toepassing. 

Voor ongewone of niet gespecificeerde 
toepassingen, neem a.u.b. contact op met de 
fabriek of uw distributeur voor aanbevelingen.
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acetaldehyde EP calciumcarbonaat EP hepatane NT melkzuur NT suikerriet likeuren NT

acethlene EP calciumchloride EP hexaan NT methyl cellosolve (ether) EP
sulphric acid , tot 25%, 
max.  66º C

EP

aceton EP calciumhydroxide (kalk) EP hexaldehyde EP methylalcohol methanol EP terpentijn, max. 70º c NT

alkaliën EP calciumsulfaat EP hexylane glycol NT methylformiaat EP tetrachloorethyleen L

aluinen EP carbitol EP hydrochinon NT methylisobutylketon carbinol EP tetrachloorkoolstof L

aluminiumchloride EP Cellosolve EP hydrofluosilicic zuur NT mierenzuur EP tinchloride, tot 15% EP

aluminiumfluoride EP chloorbenzeen L ijzerchloride nitraat EP minerale oliën NT tolueen L

aluminiumhydroxide EP chloorbenzeen chloride L IJzersulfaat EP nafta, max. 71º c L
trichloroethylen`, max. 
93º c

L

aluminiumnitraat EP chloroform L isobutylalcohol EP napthalene 80º c L triethanolamine EP

aluminiumzouten EP chrome oplossingen L iso-octaan NT natrium bisulfaat EP ureum EP

ammoniak, vloeibaar EP chroom aluin EP isopropylalcohol EP natrium bisulfaat ("black liquor") EP visolie NT

ammoniakgas, koud EP citroenzuur L kalium chromaat NT natriumbicarbonaat EP vliegas EP

ammoniumchloride EP cokesovengas NT kalium lodide EP natriumbromide EP
waterstofperoxide, 
tot 50%

EP

ammoniumhydroxide EP cresole hout NT kaliumbromide EP
natriumcarbonaat, natrium-
carbonaat

EP waterstofsulfide EP

ammoniumnitraat EP cresole, kresol NT kaliumcarbonaat EP natriumchloraat EP witwater EP

ammonuimfluoride EP cychohexanol L kaliumchloride EP natriumchloride EP
xyleen (xylol), max. 
70º c

L

amylacetaat EP diacetonalcohol EP kaliumcyanide EP natriumcyanide EP zilver cyanide EP

amylalcohol EP dichloorbenzeen L kaliumferricyanide EP natriumfosfaat EP zilver nitraat EP

aniline EP dichlorothylene L kaliumferrocyanide EP natriumhydroxide, tot 50% EP zinksulfaat NT

Arbon dioxide, droog EP dierlijke vetten NT kaliumhydroxide NT natriumhypochloriet, tot 20% EP
zoutzuur, tot 36% , 
max 24º c

EP

Arbon dioxide, nat EP dieselolie NT kaliumnitraat EP natriummetafosfaat EP zwarte sulfaat likeur NT

arseenzuur, tot 75% NT epson zout EP
kaliumpermanganaat, 
verzadigd, tot 25%

EP natriumnitraat EP zwavel EP

azijn NT ethaan EP kaliumsulfaat EP natriumperoxide EP

azijnzuur 50% EP ethanolamine EP katoenzaadolie NT natriumsilicaat EP

bariumcarbonaat EP ethylalcohol EP koksnoot olie NT natriumsulfide EP

bariumchloride EP ethylchloride EP koolmonoxide EP
natriumsulfiet-oplossing, tot 
20%

EP

bariumhydroxide EP ethyleen chloorhydrin EP koper silphate EP nikkelchloride EP

bariumnitraat EP ethyleen dimine EP kopercarbonaat EP nikkelnitraat EP

bariumsulfide EP
ethyleendichloride 
(dichloorethaan)

L koperchloride EP octylalcohol NT

benzeen L ethyleenglycol EP koperchloride EP olijfolie NT

benzine, geraffineerde NT ferric chloride, tot 35% EP koperchloride fluoride EP oxaalzuur EP

benzoëzuur L ferrochloride EP kopercyanide EP ozon NT

benzylalcohol EP fluorokiezelzuur EP kopersulfaat EP plantaardige oliën NT

benzylchloride EP fluroboric zuur EP kwik EP
plating oplossingen  (goud, 
messing, cadmium, koper, lood, 
zilver, tin, zink)

EP

bietsuiker likeuren NT formadehyde EP kwik cyanide EP propanol EP

boorzuur EP fosfaatester EP kwikchloride EP propylalcohol EP

borax EP fosforzuur, tot 75%, max. 21º c EP lachgas EP propyleenglycol EP

broom L fosforzuur, tot 85%, max. 66º c L lijm NT pydraul 312c L

bulyene NT fotografische oplossingen NT lijnolie NT pyroguard 55 EP

butyl stearaat EP freon 11 , max. 54º c NT lithiumbromide NT pyrrool EP

butylalcohol EP freon 12, 113,114,115, max 54º c NT loodacetaat EP ricinusolie N T

calcium bisulfaat NT fructose NT magnesiumchloride EP sacharose-oplossingen NT

calcium bisuphide NT glucose EP magnesiumhydroxide EP salicylzuur EP

calcium likeuren EP glycerine EP magnesiumnitraat EP
salpeterzuur, tot 10%, max. 
24º c

EP

calcium sulfide EP glycerol EP magnesiumsulfaat EP stearinezuur NT

calciumbisulfiet NT glycol EP maïsolie NT strach EP

calcium sulfide EP halon 1301 EP malonyl nitril EP styreen L
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