Persinformatie
Angst+Pfister brengt kleur in het O-ring assortiment
Normatec® FKM-O-ring is nu ook in het groen vanuit voorraad beschikbaar
Zürich, 26.02.2008 Angst+Pfister heeft sinds kort haar assortiment O-ringen
uitgebreid met een groene O-ring van fluorrubber (FKM). Als toonaangevend,
internationaal actief handels- en dienstenbedrijf voor hoogwaardige industriële
componenten komt Angst+Pfister met dit product tegemoet aan de groeiende vraag
vanuit de markt naar klantspecifieke oplossingen.
Voor veel klanten is het kleuronderscheid van de flubber (FKM) O-ringen belangrijk
om verwisseling tijdens de montage te voorkomen. Te meer daar de FKM-O-ringen
zich ook onderscheiden met unieke eigenschappen en de brede inzetbaarheid ten
opzichte van de uit traditionele materialen gefabriceerde O-ringen.
Doorslaggevende argumenten om voor dit type O-ringen te kiezen, is het
hoogwaardige elastomeer met uitstekende chemische bestendigheid, de goede
mechanische eigenschappen en de probleemloze verwerking. Normatec® FKM-Oringen bieden een goede prijs-kwaliteitsverhouding en zijn opgenomen in de
standaard voorraad van Angst+Pfister en daardoor ruim beschikbaar.

Eigenschappen
- Kleur: groen overeenkomstig RAL 6021
- Hardheid: 70 +/-5 IRHD
- Toepassingstemperatuur: -20 tot +200°C
- Toepassingstemperatuur kortdurend: +230°C
- Mediabestendigheid: bestand tegen oliën, alifatische koolwaterstoffen, moeilijk
brandbare hydrauliekvloeistoffen, motorbrandstoffen en vele soorten chemicaliën.

Op dit moment zijn 200 afmetingen van de FKM O-ringen vanuit magazijn
leverbaar. Het assortiment wordt op basis van de wensen van onze klanten
uitgebreid.
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Over Angst+Pfister
Angst+Pfister is een toonaangevend, internationaal actief handels- en dienstenbedrijf voor
hoogwaardige industriële componenten. Als gespreks- en leveringspartner op het gebied van
kunststoftechniek, afdichtingstechniek, industriële slangen, aandrijftechniek en trillingisolatie
biedt Angst+Pfister naast logistieke diensten tevens klantspecifieke engineering services. Sinds
de oprichting meer dan 80 jaar geleden kent het bedrijf een continue groei. Momenteel telt
het meer dan 850 medewerkers op verschillende locaties in Zwitserland, Duitsland,
Oostenrijk, Italië, Frankrijk, België, Nederland, Tsjechië en China. Angst+Pfister levert
wereldwijd aan meer dan 75.000 grotere en kleinere klanten. Naast een aantal
klantspecifieke artikelen beschikt de groep over een assortiment van ruim 100.000
standaardartikelen.
Meer over Angst+Pfister op www.angst-pfister.com
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