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Na začátku 20.století byl znám pouze pří-
rodní kaučuk jako elastický materiál. Dnes
mají konstruktéři k dispozici více ne� dvacet
syntetických elastomerů. Tento velký výběr
umo�ňuje mimořádnou flexibilitu při ře�ení růz-
ných problémů, které přiná�ejí po�adavky
moderního pou�ití.

Jedním z nejzvlá�tněj�ích elastomerů je
fluorkaučuk. Vlastnosti tohoto kaučuku předčí
v mnoha oblastech mo�nosti zbývajících ela-
stomerů. Vývoj a míchání kaučukových směsí
je jednou z nejdůle�itěj�ích kompetencí firmy
Zrunek Gummiwaren GmbH, přičem� vývoj
směsí na bázi flouroelastomerů má obzvlá�tě
velký význam. Tuto třídu materiálu označuje
firma Zrunek ZruElast FPM.

Co znamená ZruElast?
ZruElast je registrovaná obchodní značka

firmy Zrunek. Tímto jsou označené osvědče-
né, specifické a odzkou�ené materiály. Více
jak 50 let dochází k úspě�nému vývoji kau-
čukových směsí i s příslu�nými zkou�ka-
mi ve vlastní laboratoři a to pod osobním
vedením Dr. Ulricha Zrunka, promované-
ho chemika.

Oproti plastikářské technologii, kde se
nakupuje surovina přímo v chemických
závodech, musí se pry�ový materiál na
základě receptury namíchat.

K základnímu polymeru (kaučuku) se musí
přimíchat např. plniva, změkčovadla a mno�st-
ví různých chemikálií. Kombinací v�ech těchto
surovin získáme po�adované vlastnosti, které
očekáváme od daného elastomeru. K vývoji
těchto receptur se vyu�ívá mnoha zku�eností,
know-how a odpovídající zařízení laboratoře.
Na Obrázku č. 1 mů�ete vidět začátek přípra-
vy směsi na základě receptury. Tento počátek

míchání odpovídajících surovin se odehrává
na laboratorním dvouválci. Poté se zku�ební
vzorky vulkanizují a proměří se na početných
laboratorních přístrojích. Teprve po dosa�ení
po�adovaných hodnot se receptura předá pro-
dukci a míchacímu přístroji.

Rozdíl mezi FPM, FKM, Viton®

V praxi vedou pojmy FPM, FKM a Viton®

velmi často �patnou interpretaci a k záměně
pojmu, av�ak v�echny tyto označení předsta-
vují jeden základní materiál � fluorový kaučuk.

Obr.č. 1: Vývoj směsí ve vlastní laboratoři
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FPM je mezinárodní zkratka podle DIN-ISO
normy,
FKM je zkratka pro fluorové elastomery podle
americké normy ASTM,
Viton® je obchodní značkou firmy Du Pont-Dow
Elastomers.

Firma Zrunek označuje v�echny své fluoro-
vé elastomery zkratkou FPM.

Konstrukce s elastomery
Elastomery nejsou zpravidla typickým mate-

riálem, se kterým konstruktéři denodenně pra-
cují. Více méně jsou to zpravidla kovy a jejich-
specifikace, které konstrukční práce konstruk-
térů ovlivňují. Je v�ak nutné si uvědomit, �e
materiálem podmíněné vlastnosti kovů splňují i
jiné po�adavky ne� je to v případě elastomerů.
Tyto rozdíly ohro�ují správnou volbu vhodného
elastomeru.

Při výběru vhodného elastomeru je velmi
důle�ité ihned na počátku přesně definovat
po�adavky pro jeho pou�ití. K tomu je zapotře-
bí kompletní popis v�ech provozních podmí-
nek a soupis v�ech médií, teplot a tlakových
zatí�ení jako i mechanických a časových po�a-
davků.

Velmi důle�ité je vyhodnocení médií, která
budou působit na elastomer v bě�ném provo-
zu. Tyto média by neměla při nasazení pozmě-
nit těsnící materiál a na druhé straně by takté�
nemělo mít vliv těsnění na médium. Kritickými
veličinami těsnění mohou být čas a �ivotnost.
Tyto veličiny jsou velmi často v přímé souvislo-
sti k médiím a teplotě.

Dále přicházejí v úvahu speciální mecha-
nické po�adavky na dynamické a statické
namáhání, elektrické vlastnosti a tvrdost, neo-

pomenutelné jsou také po�adavky na barev-
nost elastomeru a jeho chování v plameni.

Na základě velké komplexnosti vý�e uvede-
ných ovlivňujících faktorů, jsme odvodili prak-
tické pravidlo pro konstruktéry: 

Výhody ZruElast FPM

ZruElast FPM jsou materiály na bázi fluo-
roelastomerů, které nabízejí vy��í odolnost
vůči vysokým teplotám a médiím ne� v�echny
doposud vyvinuté kaučuky. Odolávají stovkám
agresivních kapalin od normálních a� po ty
nejagresivněj�í v rozmezí �irokého teplotního
rozsahu. Kromě toho udr�ují spolehlivou a
nepropustnou těsnost v situaci, kde jiné elasto-
mery ji� dávno selhaly.

Fluoroelastomery nejsou levnou zále�itostí.
Z těchto důvodů se tento materiál primárně
pou�íval jen pro malé části, které byly v pří-
mém kontaktu s horkou a korozivní kapalinou.
Dnes v�ak velká část u�ivatelů změnila svoji
filozofii. Z důvodů vysokých nákladů na ener-
gii, přísněj�ím ekologickým kontrolám a před-
pisům, zvy�ující se záruční lhůtě a stále
rostoucím udr�ovacím nákladům se spatřuje
ve ZruElast FPM velmi výhodný a náklady
�etřící materiál. Je nutno brát v úvahu celko-
vou �ivotnost tohoto výrobku.

Omezte svoje po�adavky, pokud je to
mo�né, jen na �nezbytně potřebné� a

vyvarujte se v�em dal�ím po�adavkům
�RÁD BYCH MĚL� a nebo jiným libovol-

ným přáním.
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Neobyčejně silné stránky
ZruElast FPM

Odolnost proti teplotám

Fluoropolymery jsou v�eobecně obzvlá�tě
odolné vůči vysokým teplotám. ZruElast FPM
si udr�uje elastické vlastnosti při trvalém nasa-
zení při teplotě 200 °C. Kdy� někdo hovoří o
odolnosti vůči vysokým teplotám musí brát
ov�em také v úvahu, jak dlouho tento materiál
je pod vlivem těchto teplot. Na Obrázku č. 2
mů�ete pozorovat tepelnou závislost na době
nasazení. Vedle krátkodobých vysokých teplot
přes 300 °C ukazuje laboratorní test, �e i po 3
letech skladování při 190 °C ve vytápěné skří-
ni, výrobky ZruElast FPM zůstaly měkké a ela-
stické.

Srovnáme-li vý�e zmiňované údaje s hodno-
tami jiných elastomerů, budeme je�tě více
překvapeni výbornými vlastnostmi ZruElast
FPM. Např. nitrilový kaučuk (NBR) se mů�e v

Obr.č. 2: Odolnost vůči vysokým teplotám
ZruElast FPM ve vzduchu

Obr.č. 3: Odolnost vůči botnání od ZruElast
FPM ( směs č. �7575� a �7009� )



praxi pou�ít při dlouhotrvajícím nasazení jen
do maximalní teploty 120 °C .

Podobně je tomu také u chloroprenového
kaučuku (CR) nebo chlorsulfonového polyethy-
lenu (CSM). V případě, �e byste výrobky z
těchto materiálů skladovali při teplotě 200 °C,
zjistíte ji� po několika málo hodinách, �e tyto
výrobky silně zkřehnou.

Odolnost vůči botnání

Výborné chování flouorových elastomerů
vůči botnání bylo otestováno v četných médi-
ích jako např. minerální oleje, pohonné hmoty,
kyseliny, zásady, rozpou�tědla a chemikálie.
Na předchozí stránce Obrázku č. 3 je znázor-
něn přehled odolností vůči botnání fluorového
kaučuku ZruElast FPM. Podrobné informace o
chování (botnání) v četných médiích, mů�ete

nalézt v tabulce od firmy Zrunek, kterou Vám
rádi na po�ádání za�leme. Dodatečně v mno-
ha případech je udávána odolnost vůči botnání
v závislosti na teplotě.

V technice utěsňování a to předev�ím při
stavbě a konstrukci hydraulických zařízení a
motorů hraje odolnost proti olejům v kombinaci
s vysokými teplotami fundamentální roli. Na
Obrázku č. 4 je mo�né srovnat odolnost vůči
botnání s odolností vůči vysokým teplotám u
ZruElast FPM a ostatními (bě�ně dostupnými)
elastomery. Velmi lehce zjistíte, �e kromě
extrémně drahých perfluorovaných polymerů
jako např. Kalrez , v�echny ostatní elastomery,
které se vyskytují na trhu zdaleka nedosáhnou
jak termickou odolnost tak nízké hodnoty bot-
natosti jako fluorový kačuk ZruElast FPM.
Tato vynikající odolnost proti botnání v kombi-
naci s odolností vůči vysokým teplotám je
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Obr.č. 4: Odolnost vůči olejům a vys.teplotám od ZruElast FPM ve srovnání s ostatními elastomery
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důvodem, abychom ZruElast FPM označili
jako nejuniverzálněj�í těsnící materiál z celé
�kály normálně dostupných elastomerů.

Dlouhodobé zachování těsnosti 

Velmi důle�itou charakteristikou v technice
utěsňování je hodnota trvalé deformace v tla-
ku. Čím ni��í je tato hodnota, tím lep�í je těs-
nící síla těsnění při trvalé deformaci. V přípa-
dě, �e těsnění je dodatečně je�tě zatě�ováno
vysokou teplotou, uká�e ZruElast FPM v�ech-
ny svoje přednosti. Absolutně bez problému a
tě�kostí mohou těsnění ze ZruElast FPM
dosáhnout trvalých deformačních hodnot maxi-
málně 8 % při 200 °C. 

Zároveň mů�eme označit ZruElast FPM
jako za nedosti�itelný. Srovnáváme-li v del�ím
časovém okam�iku jeho těsnící shopnosti se
schopnostmi ostatních elastomerů na Obráz-
ku č. 5, je zcela patrné, �e bě�né elastomery
selhávají. Po 100 hodinách statického zatí�ení
ve vzduchu při teplotě 150 °C udr�uje

ZruElast FPM stále je�tě 91 % svoji počáteční
těsnící síly, přičem� silikonový, akrylátový a
nitrilový kaučuk s 69 %, 56 % resp. 38 % vyka-
zují jasně hor�í údaje. Pouze FPM udr�uje po
10.000 hodinách je�tě stále dostatečnou těs-
nost ( 70 % ). Této vlastnosti se předev�ím
vyu�ívá, při konstrukci zařízení, které má spo-
lehlivě pracovat mnoho let v provozu. Dále je
tato vlastnost velmi důle�itá při po�adavcích
na del�í záruční lhůty anebo v případě netěs-
nosti, kdyby docházelo k nebezpečnému po�-
kození �ivotního prostředí.

Odolnost vůči nízkým teplotám

Zku�enosti nám ukazují, �e těsnění z FPM
se mohou rozumně pou�ít při dynamickém
zatí�ení při teplotě cca �20 °C. V případě sta-
tického zatí�ení mohou dosahovat teploty a�
�40 °C. Dále se ukázalo, �e čím men�í je tlou-
�ťka těsnění, tím ni��í teploty mohou být při
nasazení. Stejné podmínky jsou platné v pří-
padě, �e těsnění je permanentně v kontaktu s
médii, které způsobují lehké botnání. Toto bot-
nání ov�em zlep�uje flexibilitu proti chladu a
umo�ňuje pou�ití těsnění je�tě při ni��ích
teplotách.

Nehořlavost

Jak je známo, základem
ZruElast FPM jsou fluorové
elastomery. Chemická vazba
na uhlík je extrémně silná. To
znamená, �e odpor proti roz-
padu v případě ohně a nás-
ledně po�áru je u ZruElast
FPM podstatně lep�í ne� u
v�ech ostatních uhlovodíko-
vých elastomerů.

Obr. č. 5: Dlouhodobá těsnící síla od ZruElast
FPM ve srovnání s ostatními elastomery



Pou�ití ve vakuu

ZruElast FPM neobsahují �ádné změkčo-
vadla. To znamená, �e při pou�ití v extrémním
vakuu se mů�e odpařit jen velmi málo látek.
Při tomto pou�ití je typická ztráta váhy mezi
2�3 %. 

Z tohoto důvodu je tento materiál ideálně
způsobilý pro pou�ití v extrémním vakuu, kdy�
je po�adovaná maximální čistota, minimální
odpařivost a nepatrná změna objemu těsnění.

Odolnost proti povětrnostním pod-
mínkám a ozónu

Kombinace atmosférického kyslíku se slu-
nečním zářením a ozónem neboli povětrnost
má velmi agresivní a korozivní vliv. Proti těmto
vlivům odolává výtečně také ZruElast FPM.
Jak se ukázalo dokonce po dvaceti letech pří-
mého působení slunečního záření nevznikly
na ZruElast FPM vůbec �ádné trhliny. Také
přímé působení a vliv ozónu nechává ZruE-
last FPM nedotčený. Po 300 hodinách perma-
nentního skladování při 150 ppm ozónu při
teplotě 60 °C nebyly zji�těny �ádné trhliny.
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Tabulka 1: ZruElast FPM směsi ve srovnání
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Např. díly, které byly vyrobeny z přírodního
kaučuku vykazují ji� po 10 minutách popraska-
ný povrch a jsou dále nepou�itelné.

Tato extrémně dobrá odolnost proti povětr-
nostním podmínkám a ozónu poukazuje na
skutečnost, �e také UV-záření nemů�e nějak
negativně působit na barevné díly vyrobené ze
ZruElast FPM.

Plynová propustnost

Výrobky ze ZruElast FPM vykazují velmi
nízkou propustnost plynů.

Směsi ZruElast FPM 

Firma Zrunek míchá v�echny svoje směsi
přímo v areálu podniku. Jak bylo ji� dříve uve-
deno, ve�keré receptury se vyvíjí a testují nej-
dříve v laboratoři. V průběhu času byl vyvinut
standardní program pro míchání takových typů
směsí, které se v období mnoha let dobře
osvědčily. Vlastnosti těchto směsí jsou zazna-
menány v Tabulce č. 1. Směsi byly rozděleny
do tří skupin.

Skupina č.1 zahrnuje stan-
dardní typy směsí pro výrobu
v�ech mo�ných černých
výrobků jako např. hadice,
tvarované díly a kruhové profi-
ly. Oblast tvrdosti této skupiny
se pohybuje od 60 do 90 Sho-
re a tím tuto podmínku splňují.
Směsi skupiny č.2 se pou�í-
vají pro barevné výrobky.
V kapitole č.3 je několik směsí
tohoto typu popsáno, neboť
tyto musí splňovat zvla�tní
po�adavky. Bě�ná oblast

tvrdosti těchto fluoroelastomerových výrobků
je 60 a� 90 Shore.

V případě potřeby těsnění, která by měla být
měkká, ale stále s odpovídající trvalou defor-
mací v tlaku, je jejich technická realizace velmi
problematická. Pro tento případ vyvinula firma
Zrunek směs s označením �7245�. 

V případě, �e botnatost standardních směsí
při po�adovaném nasazení určitých médiích je
velmi vysoká, jsou k dispozici speciální recep-
tury. Typickým příkladem pro tento případ
vysoké hodnoty botnání je metanol. Na
Obrázku č. 6 mů�ete pozorovat rozdílné hod-
noty botnatosti jednotlivých ZruElast FPM
směsí. Na základě po�adavku např. lep�í odol-
nosti proti botnání v metanolu nebo toluenu
musíme pou�ít směsi jako: �7003� nebo
�7010�.

Tabulka č. 1 je jen malou ukázkou z velké-
ho mno�ství různých receptur firmy Zrunek .

Obr.č. 6: Srovnání odolností proti botnání
směsí ZruElast FPM



Znázorněné typy směsí nacházejí velmi
často uplatnění v praxi. V případě, �e jsou je�-
tě dodatečně na výrobek kladeny určité po�a-
davky má firma Zrunek na výběr: buď vyu�ije
u� existující recepturu a nebo se v laboratoři
vypracuje nová receptura, na základě nových
po�adavků. V případě velmi zvlá�tních po�a-
davků, bychom rádi upozornili, �e byste měli
brát ohled na kapitolu �Konstrukce s elastome-
ry� na stránce č.2.

ZruElast FPM má vy��í cenu,
ale stojí to za to !

Fluoroelastomery patří z důvodů výchozích
surovin a jejich zpracování k nejdra��ím ela-
stickým materiálům. To ov�em neznamená, �e
jejich nasazení a pou�ití je drahé. Právě nao-
pak, kdy� porovnáme celkové náklady jejich
pou�ití jako těsnícího materiálu zjistíme, �e

ZruElast FPM je ve vět�ině případů cenově
výhodněj�í ne� laciněj�í elastomery, co� je
způsobeno jednoznačně del�í dobou pou�ití.
Zároveň je vy��í i faktor spolehlivosti.

Jaké náklady mohou vzniknout v průběhu 3
let při pou�ití bě�ných těsnění a těsnění ZruE-
last FPM je graficky vyhodnoceno na Obráz-
ku č. 7.

Jak velmi lehce zjistíte cena FPM-těsnění je
značně vy��í ne� cena bě�ných těsnění (místo
2,00 EUR za bě�né těsnění, stojí FPM těsnění
16,00 EUR). FPM těsnění je ov�em i po 3
letech pou�ití dostatečně těsné a jeho �ivot-
nost je podstatně vy��í. Na základě této skute-
čnosti je patrné, �e ve stejném časovém inter-
valu musí být bě�né těsnění dvakrát vyměně-
no. To prakticky znamená, �e se nejen dvakrát
více zaplatí za bě�né těsnění, ale je třeba
počítat i náklady za výměné práce a značné

8

Obr.č. 7: Případné náklady �levného� těsnění při nasazení více jak 3 let ve srovnání se ZruElast FPM
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prostoje zařízení, které jsou při pou�ití ZruE-
last FPM vyloučena. Po třech letech tedy máte
jasný přehled o tom, �e těsnění z bě�ných
materiálů Vám
způsobilo nákla-
dy ve vý��i 96
EURO.V porov-
nání s těsněním
ze ZruElast
FPM jeho� nák-
lady činí 26
EURO.

Tabulka č. 2
Vám ukazuje
příklad kalkulace
cenově nejvý-
hodněj�í varian-
ty při pou�ití
ZruElast FPM.
Grafické znázor-
nění (na Obráz-
ku č. 7).

Vyhýbejte se fluoro-
elastomerickým regenerátům !

ZruElast FPM je Vám zárukou, �e jste pou-
�ili 100% fluorový elastomer. Na trhu, se bohu-
�el, neustále objevují velmi laciné a nehodnot-
né fluoroelastomery. Tyto materiály se vyznač-
ují předev�ím svou na první pohled velmi
nízkou cenou. Nízká cena těchto produktů je
dosa�ena na základě regenerátu směsi FPM s
uhlovodíkovými elastomery jako např. EPDM,
nitrilového nebo akrylátového kaučuku. Toto
�znehodnocení � způsobuje samozřejmě velké
riziko pro u�ivatele. Do normálních kaučuků se
velmi často přidává regenerát, abychom
úmyslně zlep�ili určité jeho vlastnosti např.
zpracovatelnost. Toto není u FPM mo�né, ani�
by nebyly viditelně zhor�eny vý�e uvedené

vlastnosti jako odolnost proti vysokým teplo-
tám a chemikálií a také odolnost proti kompre-
si. Výsledkem jsou velmi drahé regenerátové
směsi na bázi uhlovodíkových kaučuků.

Mů�e se stát, �e kaučuk v jistých médiích,
vykazuje velmi dobré odolnosti např. akryláto-
vý kaučuk má velmi nízkou botnatost vůči
minerálním olejům. Tyto materiály ve srovnání
s čistými FPM vulkanizáty nemohou v �ádném
případě splnit tyto odolnosti, pokud zároveň
dochází ke kombinaci s vysokými teplotami,
dlouhou dobou trvanlivosti, funkčnosti a nebo
odolnosti vůči médiím.

Srovnejte následující grafické znázornění na
obrázcích (Obrázek č. 8 a č. 9). V případě
botnání jsou výsledky regenerátových směsí
velmi �patné. Je�tě o něco hůře dopadne srov-

Tabulka č.2: Příklad z praxe: Obvyklé náklady
na �levné� těsnění ve srovnání s náklady na
těsnění z ZruElast FPM po 3 letech



nání materiálu při stlačení-trvalá deformace v
tlaku.

Zde mů�ete vidět zcela zřetelný výsledek,
�regenerátové směsi�a její nízké ceny za kilo-

gram. Ve srovnání je ZruElast FPM - 100%
fluoroelastomer, v případě jeho pou�ití a nasa-
zení jako� i jeho celkové �ivotnosti významně
dra��í variantou.

Co je to Viton ?
Od roku 1957 si fluoroelastomery vydobily

důle�itou pozici v oblasti techniky. V této sou-
vislosti se nám velmi často vybavuje Viton .
Viton je obchodní značka firmy Du Pont-Dow
Elastomers. Tato firma vyvinula jako první na
světě fluorový kaučuk a přivedla jej také na trh.
Podobně jako je obchodní označení
Perbunan pojem pro nitrilový kaučuk (NBR) a
který zároveň pod tímto označením zaujal na
trhu pevné místo, je takté� Viton velmi zná-
mým a pou�ívaným označením pro fluorový
kaučuk. Ji� několik desítek let jsou flouroela-
stomery i jinými chemickými koncerny úspě�ně
vyráběny a nabízeny. Mezi ně patří mezinárod-
ní podniky-např. 3M s obchodní značkou Fluo-
rel , Ausimont s obchodní značkou Tecnoflon

a Daikin Industries se značkou Dai-El . V�ech-
ny tyto firmy mají jedno společné, investují
mnoho finančních prostředků do vývoje a nabí-
zejí velmi významné mno�ství vysoce hodnot-
ných fluoroelastomerů.

Ka�dý u�ivatel by si měl být vědom skuteč-
nosti, �e pod označením Viton se nerozumí
materiálová specifikace výrobku, nýbr� je to
označení v�ech flourových kaučuků firmy Du
Pont-Dow Elastomers. V�echny tyto kaučuky
se rozli�ují např. obsahem fluoru, trvalou
deformací v tlaku, botnatostí a nebo jejich
zpracováním.

Zde je úkolem dodavatele, na základě po�a-
dovaných vlastností, vybrat správný typ kauču-
ku a vyvinout odpovídající fluoroelastomerní
směs.
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Obr.č. 9: Hodnoty trvalé deformace u ZruElast
FPM a regenerátorových směsí FPM.

Obr.č. 8: Odolnost proti botnání od ZruElast
FPM ve srovnání s FPM- regeneráty
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Jsou ostatní flouroelastomery
hor�í?

Ne, neboť ve�keré fluorelastomery vý�e
uvedených výrobců jsou tak specifikovány, �e
odpovídají ve světě akceptované americké
normě ASTM D 2000, třídy �HK�.

Tato norma klasifikuje elastomery podle
jejich odolnosti proti vysokým teplotám a ole-
jům. �H� znamená, �e při termickém zatí�ení v
čase 70 hodin a teplotě 250 °C se změny
mechanických hodnot elastomerů pohybují v
rozmezích:

Maximální změna pevnosti v tahu: ± 30%
Maximální ta�nost při přetr�ení: < 50%
Maximální změna tvrdosti: ± 15

�K� označuje nejlep�í odolnost proti botnání
FPM v testovacím oleji č.3 podle ASTM D 471
po 70 hodinách, přičem� objem botnatosti
musí být men�í ne� 10 %. Tento zvlá�tní výz-
nam klasifikace podle �HK� je znázorněn v
Tabulce č. 3 .

Tento ohromující výkonnný profil předstihují
ji� jen perfluorované elastomery.

Podle vý�e uvedených a znázorněných
vlastností zjistíme, �e fluoroelastomery jsou
materiály s definovanými vlastnostmi. Tyto
vlastnosti jsou samozřejmě v�emi výrobci
dodr�ovány.

Firma DuPont Dow Elastomers byla jako
první, která přinesla na trh fluorové kaučuky
pod značkou Viton , av�ak fluoroelastomery
jiných firem jako 3M, Ausimont nebo Daikin
Industries jsou stejně tak dobré. Naopak tím
vznikla zdravá konkurence, která přinutila firmy
k vývoji a nabídce velmi zajímavých a výkon-
něj�ích produktů. Přesto�e z vět�í části tyto fir-
my nabízejí výrobky se stejným profilem vlast-
ností, v ceně svých standardních produktů se
význačně odli�ují. Nabízí se otázka: Proč
bychom měli u� i při tak drahém materiálu je�-
tě dodatečně platit za značku?

Proč je FPM pro firmu Zrunek
tak důle�itý?

Firma Zrunek vlastní know-how na elasto-
merní materiály ji� více jak 50 let. Firmu Zru-
nek zalo�il roku 1947 Dipl.Ing. Eduard Zrunek,
který byl ředitelem závodu Matador společno-
sti Semperit. V dne�ní době je firma vedena
třetí generací Dr. Ulrichem Zrunkem. Samo-
zřejmě, �e se firma Zrunek zabývá průbě�ně
vývojem v oblasti elastomerní techniky, přede-
v�ím elastomery s vysoce hodnotnými vlast-
nostmi.

V případě fluoroelastomerů dochází dodate-
čně k tomu, �e se jejich zpracování perfektně
zařazuje do výrobního profilu firmy Zrunek.
Výroba firmy Zrunek je optimálně zaměřena na

Tabulka č. 3: Rozdělení do tříd dle �HK�
odpovídající normě ASTM D 2000
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produkci malých a středních sérií jako i na
zákaznické specifické po�adavky.

V�e začíná ve vlastní laboratoři, ve které se
vyvíjejí po�adované směsi, které se dále zpra-
covávají na míchácích zařízeních, které garan-
tují stávající kvalitu a podporují na�i flexibilitu.
K dokončení dochází u velkého strojového
parku, který zahrnuje lisy, vstřikovací a vytlač-
ovací stroje, a který umo�ňuje výrobu rozmani-
té �kály produktů.

Velká část vývojového rozpočtu se investuje
předev�ím na vytlačování a zpracování FPM.
Z toho vyplývá, �e firma Zrunek je dnes vedou-
cím expertem a největ�ím zpracovatelem v
Rakousku v oblasti vytlačování fluoroelasto-
merů.

Certifikát podle ISO
9001

V dne�ní době je ji� samozřejmostí, �e pod-
nik, který zhotohuje tak vysoce hodnotné a
důle�ité komponenty pro ve�kerý průmysl
vlastní management kvality podle ISO 9001 a
zároveň vlastní odpovídající certifikát.

Na základě dlouholetých zku�eností firmy
Zrunek je na�e firma schopná a technicky
kompetentní poskytnout na�im zákazníkům
potřebnou důvěru a jistotu garantovanou
na�ím managementem kvality.

Na�i spokojení zákazníci

Ve�kerá data, grafická znázornění a návrhy v této bro�uře by měla poskytnout na�im zákazníkům a zájemcům základní informace o výrobcích
ZruElast FPM a jejich pou�ití. Poskytnuté údaje jsou typické výrobní hodnoty, které nenahrazují dohodu o určitých příznacích kvality při objednáv-
ce výrobků od ZruElast. Firma Zrunek nemů�e takté� převzít �ádnou záruku za konkrétní dodávky, které neodpovídají zde uvedeným údajům, návr-
hům a vyobrazením. Tato bro�ura  se nevyjadřuje o případných ochranných právech třetí osoby. Prodej a pou�ití na�ich výrobků je v souladu s na-
�imi �prodejními a dodacími podmínkami�.



Zrunek Gummiwaren GmbH
Obkirchergasse 3
A-1190 Vídeň
Rakousko
telefon: xx43-1-36 91 639
fax: xx43-1-36 91 639-70
e-mail: office@zrunek.at
internet: www.zrunek.at ©
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