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Vitale service
Introductie
Wagner Gaskets & Seals BV is opgericht
in 2018 ten einde een onderscheidene
service te bieden in een groeiende industrie
en om korte doorlooptijden en snelle
aflevering te kunnen realiseren.

Korte levertijden
De vraag van industriële en maritieme
gebruikers laat zien dat producten na
bestelling steeds sneller moeten worden
geleverd, vaak nog op dezelfde dag. Vanwege
deze groeiende behoefte, hebben wij
ingespeeld op realisatie hiervan.

Snelle responstijd
Wagner Gaskets & Seals vult de kloof door
een prioriteiten service te bieden daar waar
dat gevraagd wordt. Op basis van onze
35 jaar ervaring staat meedenken en
samenwerken met onze klanten bij ons
centraal.

Priority service

Naast leveringen van onze producten
hebben wij ook ruime ervaring op het gebied
van technische berekeningen, adviezen en
consultancy.

Klantgericht

Wie zijn wij?
Wagner Gaskets & Seals is een gespecialiseerde
producent alsmede toeleveringsbedrijf gericht
op industriële en maritieme gebruikers en
cliënten op het gebied van statische
afdichtingen en dynamische seals in de Benelux.

Spiraal gewonden
pakkingen

Metaal ommantelde
pakkingen

Spiralwound pakkingen bezitten een hoge
mechanische sterkte en relatief goede
herstelfuncties - zelfs onder fluctuerende
belastingen - en realiseren een
buitengewoon effectieve afdichting voor
vele denkbare bedrijfsomstandigheden.

Metaal ommantelde pakkingen (double
jacketed clad gaskets) zijn speciaal
ontworpen als afdichtingen voor
warmtewisselaars, autoclaven, raffinage
kolommen, boilers, gasleidingen,
afsluiters en pompen.
Deze afdichtingen bevatten een zachte
veerkrachtige kern en zijn voorzien van
een metalen mantel welke de inlage
geheel of gedeeltelijk omsluit. Deze
metalen mantel verschaft de
mechanische sterkte en is gekozen op
basis van een geschikt materiaal dat
bestand is tegen chemische aantasting
van het af te dichten medium en in
combinatie hiermede ook temperatuur.
Deze combinatie van de gekozen
componenten resulteert in een pakking
die veerkrachtig en breed inzetbaar is.

Het spiraalgewonden pakkingelement is
nauwkeurig gevormd met behulp van een
V-vormige metalen folie, welke continu
gewikkeld in combinatie met een zacht veelal geëxpandeerd grafiet - materiaal.
Deze constructie voorziet in het
handhaven van een effectieve afdichting
bij hoge temperaturen en drukken.
Het type SG/IR bevat naast een
spiraalvormig gewikkeld
afdichtingselement tevens een massieve
binnen- en buitenring welke zorgdragen
voor stabiliteit en het voorkomen van
uitblazen van de afdichting.
Spiraal gewonden pakkingen zijn voor
standaard flenzen en leidingwerk
beschikbaar volgens gestandaardiseerde
en internationaal aanvaarde normen
zoals ASME B16.20, EN 1514-2,

SWG ‘Type R’
SS316L element met
grafiet vulmateriaal

Pakkingen met een metalen mantel zijn
verkrijgbaar in een uitgebreide selectie
aan materialen en zijn op maat gemaakt
volgens specifieke ontwerpeisen van de
klant. Elke pakking is individueel met de
hand gemaakt met de grootste zorg, door
bekwame vakmensen.

Metaal ommanteld
met SS316L mantel
& grafiet vulling
uit 1 stuk vervaardigd

Kwaliteit
Wij werken uitsluitend met hoogwaardige
producten en materialen.
Onze eindproducten worden geproduceerd
volgens de hoogste eisen van onze cliënten.

Flens isolatie sets
Wagner levert een complete reeks van
flens isolatie sets (kits) en joints speciaal
geschikt voor het voorkomen van
galvanische corrosie bij leidingen en
componenten.
Flens isolatie sets bestaan uit een
electrisch isolerende centrale pakking,
alsmede isolerende bussen en ringen ten
einde electrische geleiding tussen de
flenzen en de bouten te voorkomen. In
basis herkennen we type E en F.
Om zeker te stellen dat de isolatie sets
geschikt zijn voor de toepassing bestaan
er verschillende opties voor wat betreft
het afdichtingselement, de seal, de ringen
en de isolerende bussen.
Afdichting G7, G10, G11 en Phenolic.
Seal EPDM, Nitrile, Viton en PTFE.
Ringen G3, G10, G11 en Phenolic.
Bussen / Sleeves Mylar, G10 en Nomex.
Flens isolatie sets zijn afhankelijk van de
gekozen materiaalcombinatie geschikt
voor hoge drukken en temperaturen.
Afhankelijk van de eisen zijn er isolatie
sets beschikbaar welke Firesafe getest
zijn volgens API 6FB standaard.

Flens isolatie sets
Fire Safe volgens
API 6FB standaard

In matrijs geperste
grafiet ringen
Geperste grafiet ringen worden in
metalen matrijzen geperst en zijn
vervaardigd uit geëxpandeerde,
geribbelde grafietfolie met een hoge
zuiverheid. Deze ringen worden in een
aantal types en uitvoeringen met name
toegepast als afdichtingen tussen spindel
en huis bij (hoge druk) afsluiters.
De ringen zijn geschikt voor het realiseren
van een lekvrije afdichting in high
performance afsluiters en regelkleppen
onder invloed van hoge drukken en
temperaturen tussen -240°C and +450°C.
Voor het verder versterken van de
stabiliteit bij hoge procesdrukken, kunnen
metalen (veelal RVS 316L / 316TI) inlagen
en/of kappen aan de boven en onderzijde
noodzakelijk zijn.
Grafiet is breed inzetbaar in chemische
processen waarbij tevens hoge
temperaturen kunnen voorkomen.
Tijdens het gebruik is het belangrijk dat
het volume van de grafietringen stabiel
blijft. Wij gebruiken uitsluitend grafiet
met een hoge zuiverheid, zonder
toevoeging van bindmiddelen.

Onze partners zijn
gecertificeerd volgens
ISO 9001:2015
Certificate No: 8230

Service
Wij begrijpen de noodzaak om
productieprocessen te kunnen blijven
continueren. Onze service en productie is
gebaseerd op het realiseren van de meest
korte doorloop– en leveringstijden.

Zachte afdichtingen

Laserstraal snijden

Wagner Gaskets & Seals BV beschikt
zowel over de mogelijkheid pakkingen te
stanzen alsmede met een computer
gestuurde machine in alle voorkomende
vormen te snijden.

Wagner biedt mogelijkheden voor het in
hoge kwaliteit en kosten effectief snijden
van laserstraal gesneden producten
volgens specifieke of klanteisen.

Met onze CNC snijmachine kunnen wij
snel, efficient en accuraat produceren in
een veelvoud van materialen.
Zachte afdichtingen worden vervaardigd
uit bij ons op voorraad zijnde
hoogwaardige halffabrikaten waaronder
asbestvrije vezelplaat, commerciële en
hoogwaardige rubber elastomeren, celen sponsrubbers, PTFE, grafiet en
industrieel toepasbare kunststoffen.
Pakkingen kunnen worden vervaardigd in
speciale of standaard afmetingen volgens
internationale normen zoals:
ASME B 16.21, EN 1514-1, DIN 2690,
BS 10 tabellen en JIS B2404.
Non-standaard pakkingen kunnen ook
worden vervaardigd aan de hand van
tekeningen, schetsen of digitale Autocad®
(DXF) of Solidworks ® (DWG) bestanden.

Vezelplaat, Teflon®
gemodificeerde PTFE
grafiet, rubber en
polyurethaan

Met onze fiber laser produceren wij
standaard onderdelen, maar ook speciaal
op maat gesneden producten volgens
tekeningen. Shims, vulplaten, brilflenzen
en steekpannen vormen onderdeel van
ons leveringsprogramma.
Lasersnijden is ideaal voor het op korte
termijn realiseren van prototypes, kleine
productie hoeveelheden alsmede het
produceren van grote productiebatches.
Met onze Fiber Laser is het mogelijk
producten te snijden uit messing, brons,
koper, aluminium, maar ook uit staal,
roestvaststaal en metalen legeringen. Wij
kunnen materialen snijden met een dikte
vanaf 0,02 mm (o.a. specifieke shims voor
het op– en afstellen van machines) t/m
20 mm.
Speciale of klantspecifieke onderdelen
kunnen worden geproduceerd aan de
hand van CAD tekeningen of ter
beschikking gestelde schetsen.

Lasergesneden
producten in aluminium
zacht staal, koper,
messing, brons en RVS

Innovatie
Wagner Gaskets & Seals is sterk in
implementatie van verbeteringsprocessen, het
innoveren van nieuwe of bestaande
afdichtingen en het op hoger niveau brengen
van efficiëntie, service en leveringen.

Stopbuspakking
Wagner levert hoogwaardige gevlochten
stopbuspakking voor alle voorkomende
toepassingen, dit inclusief materialen
zoals pure grafiet, met en zonder
Inconel® versterkingen voor afsluiters en
regelkleppen. Verder Teflon® voor hoge
omtreksnelheden en roterende of heen–
en weer bewegende assen.
Gevlochten pakking is beschikbaar met
een vierkante doorsnede in vele

O-Ringen
O-Ringen worden geproduceerd in een
grote variëteit van compounds
waaronder Nitrile (NBR), EPDM, Silicone,
Neoprene, Viton®, Chemraz®, Kalrez®,
polyurethaan en vele andere
elastomeren.
Een duurzame afdichting wordt
verkregen door de vorming van een seal
tussen het af te dichten deel en de
samendrukbare o-ring. Door de hoge
contactkracht voorkomt dit mogelijke
lekkages. O-ringen worden zowel voor
statische- alsmede dynamische
toepassingen ingezet.

Pure gevlochten
grafiet pakking
beschikbaar in vele
afmetingen

Mechanical Cartridge
Seals
Wagner Seals beschikt over een
programma van mechanische cartridgeseals voor roterende apparatuur, zoals
pompen, mixers, roerwerken en turbines.
De seals zijn veelal vervaardigd uit
standaard componenten welke kunnen
worden vervangen als reparatie nodig is.
We bieden een standaard assortiment
dat zowel enkelvoudige als
dubbelwerkende seals omvat. Standaard
materialen zijn RVS type 316 in
combinatie met verschillende
hoogwaardige elastomeren zoals EPDM,
Viton®, Kalrez®, Chemraz® of Aflas®. Ook
PTFE (teflon®) ommantelde primaire en
secundaire afdichtingen worden gebruikt.
Wagner Gaskets & Seals levert ook
Polyurethaan split seals en
lagerafdichtingen welke zijn vervaardigd
uit niet-vonkend messing of engineered
PTFE compound.
Mechanical seals vinden we o.a. in de
(bio)medische sector, luchtvaart, (petro-)
chemische industrie en in de
levensmiddelen branche.

Polyurethane split seals
vervaardigd in een
verscheidenheid aan
afmetingen en types

Kostenefficient
Wij beschikken over een grote voorraad
eindproducten en halffabricaten. Hierdoor
kunnen bestellingen snel en efficiënt worden
verwerkt en producten vervaardigd tegen de
laagst mogelijke productiekosten.

PTFE afdichtingstape voor
schroefdraadverbinding

Geëxpandeerde PTFE
Joint Sealant tape

PTFE afdichtingstape voor
schroefdraadverbindingen wordt
toegepast voor het verkrijgen van
gasdichte verbindingen bij koppelingen of
flenzen voorzien van schroefdraad. De
tape kan optimaal ingezet worden bij
leidingwerk vervaardigd uit kunststof,
messing, koper, aluminium of metaal.

Geëxpandeerde PTFE Joint Sealant is een
zacht en samendrukbaar materiaal met
een groot aanpassings- en hoog
uitvullend vermogen. De chemische
resistentie is zeer breed met een PH
bereik van 0 - 14 waardoor het geschikt is
voor vele chemicaliën.

PTFE gastape is niet aan veroudering
onderhevig en hard of droogt niet uit.
De inzetbaarheid loopt van temperaturen
van - 200°C to +270°C. De chemische
resistentie tegen vele media is
uitstekend. PTFE gastape kan worden
gebruikt in zowel zure alsmede
alkalylische milieus.
De materialen zijn gas- en waterdicht,
anti-stick, chemisch zuiver en inert.
Daarnaast bestand tegen enzymatische
en microbiologische aantasting.
Wij hebben de volgende PTFE tapes in
voorraad:
WRC voor drinkwater
BAM getest voor zuurstof service
Gas service
General service

PTFE schroefdraad tape
BAM getest
geschikt voor zuurstof
toepassingen

Geëxpandeerde PTFE is veel zachter en
meer flexibel ten opzichte van
traditionele PTFE (Teflon®).
De montage van de tapes is zeer
eenvoudig. Door het verwijderen van de
beschermende schutlaag aan 1 zijde van
de tape komt een zelfklevende laag vrij
waardoor de tape simpel op de
afdichtingsvlakken is aan te brengen. De
uiteinden van de tape kunnen met een
overlap worden aangebracht en vormt als
zodanig de afdichting.
Naast producten op basis van mono
axiale expansie hebben wij ook een
product range voor multi– axiaal
geëxpandeerde tapes en platen. Dit
materiaal bezit een hoge mate van
samendrukbaarheid, maar de koudvloei
hiervan is zeer beperkt.

Geëxpandeerde PTFE
zelfklevende tape
Uit voorraad leverbaar
in vele afmetingen
leverbaar

Our contacts
Friends & Partners

V-Seal Ltd.
Unit 2 Park Works Park
Road
Elland / Halifax
West Yorkshire
HX5 9HX
United Kingdom

T:
F:
E:
W:

+44 (0) 1422 300 009
+44 (0) 1422 360 002
sales@vseal.co.uk
www.vseal.co.uk

T:
F:
E:
W:

+44 (0) 1787 282 444
+44 (0) 1787 282 464
sales@corseal.co.uk
www.corseal.co.uk

T:
F:
E:
W:

+971 (4) 3474 688
+971 (4) 3474 689
info@spirapower.com
www.spirapower.com

T:
F:
E:
W:

+971 (2) 5548 585
+971 (2) 5548 545
abudhabi@spirapower.com
www.spirapower.com

Corseal Ltd.
Unit 8 Patches Yard
Cavendish
Sudbury
Suffolk
CO10 7PZ
United Kingdom

Spira Power Gasket Manufacturing LLC.
P.O. Box: 390844
Unit 30, Street 22
Al Quoz Industrial Area 3
Dubai
U.A.E.

Spira Power Gasket Manufacturing LLC.
P.O. Box: 109296
ICAD 1
Sector M41
Abu Dhabi
U.A.E.

Wagner Gaskets & Seals BV
Florijnstraat 6D
Industrial Est. Cornelisland
2988 CL Ridderkerk
The Netherlands

T:
M:
E:
W:

+31 (0) 180 762 600 (10 lines)
+31 (6) 2874 6003
info@wagnergaskets.nl
www.wagnergaskets.nl

