
TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

Lagring
Kompensatorer

 Krav på lagringsutrymme 

Svalt

Den optimala temperaturen är 10°C. 
Den får inte falla under 0°C eller över 
+30°C.

Om emellertid temperaturen sjunker 
under 0°C, ta som försiktighetsåtgärd 
att värma kompensatorerna långsamt 
innan du hanterar dem för att undvika 
risk för skador.

Relativt torr

Behåll en relativ fuktighet mellan 45-

70%, eftersom överdriven torrhet är 
skadlig för kompensatorn. Tillfälliga 
avvikelser är dock tillåtna. För flänsarna 
(eller metalldelarna) är överdriven 
torrhet eller fuktighet skadlig och 
detaljerna måste skyddas.

Naturlig ventilation

Naturlig ventilationen. Undvik drag.

Uppvärmning

Kaminer, radiatorer och ångrör ska 
isoleras.

Om detta inte är möjligt måste 
kompensatorerna lagras på avstånd från 

dessa värmekällor.

Ljus

Vid förvaring får kompensatorerna inte 
utsättas för solljus eller någon annan 
ljuskälla rik på ultraviolett strålning.

Renlighet

Det är tillrådligt att städa rummet 
noggrant före lagring av kompensatorer.

Olja, fetter och kemikalier får inte lagras 
i samma rum eller ska åtminstone hållas 
separat från kompensatorerna.
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 Lagring i allmänhet

För de flesta produkter som är baserade på vulkaniserat gummi kan lagring under en viss period innebära förändringar av 
produkternas fysikaliska egenskaper.

Följaktligen kan dessa produkter få förändrade prestandaegenskaper om de lagras under en längre tid före installationen (till 
exempel en överskridande mjuk-/ hårdhet av gummi, sprickor eller annan ytförslitning). Dessa förändringar kan bero på en viss 
faktor eller från en kombination av faktorer, såsom syre, ozon, ljus, värme och fuktighet.

De negativa effekterna av dessa faktorer kan minimeras genom ett noggrant val av lagringsförhållandena.

SKYDDSÅTGÄRDER

 Förvaringsanvisningar

�För att förhindra försämring av våra 
kompensatorer rekommenderar vi att 
lagra dem skilda från ozongenererande 
källor.

Det är lämpligt att lagra dem på ett 
sådant sätt att de inte har någon 
kontakt med marken.

Våra kompensatorer måste läggas platt 

på en slät yta för att förhindra eventuell 
deformation.

�Undvik kontakt med skarpa föremål. 
Under ovanstående förhållanden 
kan kompensatorerna lagras under 
maximalt två år från tillverkningsdatum. 
Kompensator som levereras i en 
förpackning kan lagras i sin ursprungliga 
förpackning i samma period, två år.

Obs:   Metalldelar som längdbegränsare 
och bultar ska förvaras i 
originalförpackningen. 
I tillämpliga fall, ge dem behandling 
för normala lagringsförhållanden 
för metalldelar, lämpliga för 
förvaringsområdet.

VÅRA KOMPENSATORER


