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Minerals

Linatex® Produkty 
gumowe
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Guma Linatex® Premium jest  
unikalnym połączeniem wytrzymałości 

i sprężystości kauczuku naturalnego. Została 
udoskonalona dzięki naszemu doświadczeniu 

produkcyjnemu na miarę XXI wieku.
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Eksperci produktów gumowych firmy 
Weir Minerals są uznanymi na całym 
świecie czołowymi autorytetami w zakresie 
wykorzystania najwyższej jakości kauczuku 
naturalnego dla zastosowań ściernych, 
udarowych i korozyjnych.

Sięgający historią do pierwszego 
komercyjnego przetwarzania gumy 
w Malezji, wynalazek gumy Linatex® 
Bernarda Wilkinsona w latach 1920-tych 
zrewolucjonizował tę gałąź przemysłu.

Guma Linatex® Premium jest 
opatentowanym rodzajem gumy, z 
wulkanizowanego kauczuku naturalnego, 
wytwarzanej w unikalnym procesie 
mieszania składników, z użyciem wysokiej 
jakości naturalnego lateksu. Wykazuje 
wyjątkową wytrzymałość, sprężystość,  
i odporność na przecięcia i rozdarcia, 
zapewniając wysoką odporność na 
ścieranie w mokrych warunkach pracy.

Linia produktów gumowych Linatex® zapewnia niezrównaną  
odporność na ścieranie, nawet w najbardziej wymagających 
warunkach.

Nasza stała przewaga pod względem 
parametrów eksploatacyjnych 
w przemyśle gumowym związana jest 
z dobrze sprawdzonym i opatentowanym 
procesem produkcji. Dzięki naszej 
wyjątkowej technologii powstaje produkt, 
który zapewnia wysokie parametry 
eksploatacyjne w porównaniu do innych 
szybko zużywających się materiałów.

Produkty gumowe Linatex® są bardzo 
wytrzymałe, trwałe i sprężyste. Dodatkowo, 
doskonała odporność na rozdarcie, 
przecięcie i ścieranie sprawia, że nasze 
wyroby gumowe są niezastąpione w 
miejscach występowania problemów ze 
ścieraniem.

Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości 
naturalnego lateksu, bezpośrednio z 
lokalnych plantacji kauczuku, w połączeniu 
z naszym opatentowanym procesem 
produkcyjnym, zapewniamy skrócenie 
przestojów eksploatacyjnych oraz niższe 
łączne koszty eksploatacji.
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Guma w arkuszach
Nasza globalna obecność w połączeniu  
z naszym doświadczeniem w wielu różnych 
gałęziach przemysłu daje nam pewność, 
że zapewnimy Państwu kompletne 
dostosowanie do danych potrzeb.

Linia produktów Linatex®

Linatex® Premium: Produkt w 95% 
z kauczuku naturalnego, wytwarzany 
z wykorzystaniem opatentowanego 
procesu mieszania składników w fazie 
ciekłej, który wykazuje doskonałą 
sprężystość, wytrzymałość mechaniczną 
i odporność na cięcie, rozdarcie i ścieranie. 
Nie ma odpowiednika.

Linia produktów  Linacure®

Linię produktów Linacure® opracowano, 
aby zapewnić naszym klientom wysokie 
parametry eksploatacyjne, których oczekują 
stosując produkty gumowe Linatex® 
w zastosowaniach, w których preferowana 
jest guma nieutwardzona.

Linacure® 40: Nieutwardzony kauczuk 
naturalny ze sprawdzonymi, wyróżniającymi 
się parametrami eksploatacyjnymi zużycia 
w porównaniu do innych produktów 
nieutwardzonego kauczuku naturalnego. 
Specjalnie zaprojektowany do zastosowań 
z zawiesinami, w których preferowane jest 
łączenie na gorąco.

Linacure® 60: Nieutwardzony kauczuk 
naturalny wzmocniony krzemionką, który 
zapewnia wytrzymałość jak dla Linard® 60 w 
zastosowaniach, w których preferowane jest 
łączenie na gorąco. 

Linia produktów Linard®

Linia Linard® została opracowana dla 
zastosowań, w których wymagana jest 
odporność na duże obciążenia udarowe 
i ścieranie.

Linard® 60: Produkt z kauczuku 
naturalnego wzmocnionego krzemionką, 
o unikalnej budowie w celu zapewnienia 
wysokiej sprężystości i jednocześnie 
odporności na przecinanie, rozdarcie 
i ścieranie. Te cechy razem sprawiają, 
że Linard® 60 jest idealnym rozwiązaniem 
wielu trudnych do rozwiązania problemów. 
Nadaje się dla zastosowań średnio 
udarowych, ściernych, i osłonowych, gdzie 
problemem jest przyleganie.

Linia produktów Linard® HD oraz HDS: 
Mieszanki kauczuku naturalnego 
i syntetycznego, specjalnie zaprojektowane 
w celu osiągnięcia wyjątkowej 
wytrzymałości bez spadku naturalnej 
elastyczności. Ta linia produktów obejmuje:

•	Linard® HD60

•	Linard®  HD70

•	Linard® HDS

Wykonane tak, aby wytrzymać silne 
ścieranie przy dużych obciążeniach. 
Odpowiednie dla układów i osłon 
wstępnego przesiewania, wykładzin zsuwni 
transportowych o dużej wytrzymałości, oraz 
aplikacji o dużych obciążeniach udarowych.

Linia produktów Linagard®

Linię produktów gumowych Linagard®  
opracowano dla zastosowań, w których 
wymaga się więcej, niż tylko odporności 
na ścieranie.

Linagard® NBR: Guma nitrylowa 
wzmacniana wypełniaczami 
krzemionkowymi, specjalnie opracowana, 
aby zapewnić niezrównaną odporność 
na zużycie. Nadaje się do zastosowań 
związanych z olejami i chemikaliami 
oraz z wysokimi temperaturami.

Linagard® BB: Guma bromobutylowa 
specjalnie opracowana, aby zapewnić 
doskonałą ochronę tam, gdzie wymagana 
jest odporność na działanie kwasów, zasad 
i korozji, aby przedłużyć żywotność. Nadaje 
się do gumowych wykładzin zbiorników 
kwasu lub do zastosowań, w których 
wymagana jest odporność na wysoką 
temperaturę, ozon, lub promieniowanie UV.

Linagard® FG: Mieszanka naturalnego 
kauczuku, która zapewnia wyjątkową 
odporność na ścieranie. Guma Linagard® 
FG, wytwarzana ze składników 
zatwierdzonych przez FDA i UE, jest 
zalecana do stosowania w szerokim 
zakresie zastosowań, w tym ogólnych 
wykładzin używanych w przemyśle 
spożywczym, farmaceutycznym 
i kosmetycznym.

Linagard® OSR: Wysokiej jakości 
mieszanka gumy zapewnia odporność 
na oleje, mokre ścieranie i podwyższoną 
temperaturę. Początkowo zaprojektowana 
tak, aby spełniać rygorystyczne wymagania 
przemysłu petrochemicznego, jednak 
unikalne właściwości gumy Linagard® OSR 
sprawiają, że nadaje się do wielu innych 
zastosowań.

Produkty gumowe Linatex® zostały tak opracowane, 
aby sprostać wysokim wymaganiom, występującym 
w różnych gałęziach przemysłu. Nasi naukowcy nadal 
opracowują nowe i udoskonalone materiały, co pomaga nam 
zapewnić niezrównaną jakość i trwałość.
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Wykładziny i produkty prefabrykowane
Zakres produktów Linatex® jest wyjątkowo 
uniwersalny i obejmuje zastosowanie, 
jako wykładziny ochronne dla różnych 
powierzchni, mających zminimalizować 
zużycie i korozję struktury podłoża.

Typowe zastosowania wykładzin obejmują:

•	Wykładziny zsuwni

•	Wykładziny rur

•	Wykładziny zbiorników

•	Konstrukcje węży

Oprócz cechującej je uniwersalności, 
produkty gumowe Linatex® są lżejsze 
i bardziej elastyczne niż inne materiały 
podkładowe chroniące przed zużyciem, 
takie jak stal i ceramika. To pomaga 
w montażu, który może być wykonany 
w jednym z wielu naszych centrów 
serwisowych lub na obiekcie. Gumy 
Linatex® można szybko i trwale łączyć 
korzystając z naszej oferty opatentowanych 
klejów. Nasze produkty gumowe 
wulkanizowane i niewulkanizowane są 
wytwarzane w formie arkuszy o różnej 
grubości, co pozwala na przycinanie 
lub konfigurowanie w dowolnym kształcie 
w zależności od wymagań w danym 
zastosowaniu.

Wspierani w ogólnoświatowej sieci  
ekspertów technicznych i centrów  
serwisowych, dystrybutorzy 
i wdrożeniowcy firmy Weir Minerals są 
w pełni przeszkoleni i mają kwalifikacje 
do wykonania i dostarczenia wykładzin 
i materiałów gumowych zgodnie ze 
specyficznymi wymaganiami klienta.

Wydajne komponenty 
(produkty formowane)
Firma Weir Minerals produkuje wysokiej 
jakości, złożone profile z wykorzystaniem 
jednych z największych pras dostępnych 
na rynku. Urządzenia te są strategicznie 
rozmieszczone w fabrykach na całym 
świecie, aby zapewnić lokalny dostęp do 
naszego asortymentu produktów.

Nasi doświadczeni inżynierowie stale 
rozwijają innowacyjne, nowe formy, 
które wykorzystują unikalne właściwości 
produktów gumowych Linatex®. Daje to 
produkt końcowy, który jest precyzyjny 
i zapewnia wyjątkową wydajność. 
Wszystkie nasze formowane komponenty 
są specjalnie zaprojektowane, aby spełniać 
rygorystyczne wymagania procesowe i 
zgodności w szerokiej gamie branż 
i zastosowań.

Zakres wydajnych komponentów składa się 
z zamiennych, szybko zużywających się 
części urządzeń procesowych, mających 
zastosowanie na wszystkich etapach 
procesów wydobywczych i przemysłowych. 
Obejmuje to pompy, hydrocyklony, komórki 
flotacyjne, ekrany (formowane panele 
pokładowe), systemy przenośników, 
systemy transportu materiałów oraz 
kruszarki.

Uważamy, że nasze udokumentowane, 
znaczące osiągnięcia, w połączeniu 
z naszym doświadczeniem przemysłowym 
i wiedzą są tym, co wyróżnia nasze 
możliwości formowania od konkurencji na 
całym świecie.
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Masa cząsteczkowakrótsze łańcuchy molekularne

Surowy kauczuk naturalny: typowa 
krzywa dwumodalnego rozkładu mas 
cząsteczkowych

Guma konwencjonalna: długie łańcuchy 
molekularne są łamane podczas mieszania, 
zmniejszając wytrzymałość na ścieranie

Guma Linatex® Premium: zachowuje istotne 
właściwości surowego kauczuku naturalnego, 
przez co uzyskuje się doskonałą odporność na 
ścieranie

dłuższe łańcuchy 
molekularne

Co sprawia, że guma Linatex® Premium jest lepsza?
Kauczuk naturalny jest znakomitym materiałem odpornym na ścieranie, szczególnie 
w transporcie zawiesin. Charakterystyczne cechy, jak wytrzymałość, sprężystość 
i odporność na przecinanie, mają bezpośredni wpływ na wytrzymałość na ścieranie.

Wytrzymałość na ścieranie to najważniejsza z cech tej gumy. Praca włożona w mieszanie 
gumy decyduje o pożądanych właściwościach, które wynikają z podziału i łamania długich 
łańcuchów molekularnych.

Konwencjonalny, suchy proces wytwarzania gumy jest oparty na rozdrabnianiu gumy 
podczas mieszania. Zmienia to znacznie rozkład średnich mas cząsteczkowych i prowadzi 
do utraty pożądanych właściwości i związanych z nimi parametrów eksploatacyjnych. 
Skutek jest podobny, jak w przypadku cięcia długiej elastycznej taśmy na krótkie kawałki, 
a następnie próby połączenia ich z powrotem.

W przeciwieństwie do powyższego, nasza opatentowana metoda płynnego mieszania 
składników, łagodnie łączy lateks powodując minimalne uszkodzenia mikrostruktury 
gumy. W rezultacie, uzyskuje się produkt o pożądanych, zachowanych naturalnych 
właściwościach; mocny, sprężysty i odporny na ścieranie.
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Koszt zużycia
Produkty gumowe Linatex® wykazują 
wyjątkowe parametry eksploatacyjne 
w dłuższym okresie czasu, zarówno 
w zastosowaniach mokrych, jak i suchych.

Na wykresach poniżej przedstawiono 
typowe ramy czasowe zachowania 
parametrów eksploatacyjnych/wymiany  
gumy Linatex® Premium w porównaniu 
z innymi gumami.

Chociaż początkowe, ponoszone z góry 
koszty korzystania z gumy Linatex® mogą 
być nieco wyższe, to lepsze parametry 
eksploatacyjne produktów gumowych 
Linatex® skutkują niższym, łącznym 
kosztem użytkowania. Oznacza to, 
że produkty gumowe Linatex® zawsze się 
spłacają.
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Guma Linatex® Premium w porównaniu do 
produktów zastępczych w środowisku mokrego 

ścierania
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W przypadku stosowania produktów gumowych 
Linatex® doświadczenie wykazuje, że im bardziej 
agresywne środowisko użytkowania, tym większy 
zwrot nakładów.

Korzyści stosowania gumy Linatex® zamiast zwykłej gumy

Korzyści technologiczne
Przetwarzanie kauczuku naturalnego 
z naturalnego lateksu obejmuje dwie 
odrębne operacje. To mieszanie 
i koagulacja lateksu w nieutwardzoną 
gumową krepę, a następnie prasowanie 
i utwardzanie nieutwardzonej gumy 
w gotowe płyty.

Przez dziesięciolecia procesy te 
wykonywano przetwarzając poszczególne 
partie produktu, co nawet przy największej 
staranności, stwarzało możliwości 
zróżnicowania partii.

W naszych najnowocześniejszych 
zakładach produkcji gumy realizowane są 
trzy główne cele:

1.  Wypełniane w 100 % zobowiązanie 
zachowania lepszych właściwości 
kauczuku naturalnego.

2.   Realizowanie zaawansowanych 
technologicznie, zautomatyzowanych 
procesów, pozwalających na poprawę  
wielkości i wydajności produkcji.

3.  Ciągłe przetwarzanie umożliwiające 
lepszą kontrolę, większy zakres 
tolerancji oraz poprawę spójności 
przetwarzania partii.

Nasze zaangażowanie na rzecz naszych klientów przejawia się w 
bardzo prosty sposób - staramy się zapewnić najlepsze 
w branży parametry eksploatacyjne i najniższe koszty użytkowe. 
Robimy to używając najwyższej jakości kauczuku naturalnego 
i przetwarzając go z zastosowaniem najnowszych technologii.

UWAGA: Graficzne przedstawienie wyłącznie w celach poglądowych. Rzeczywiste parametry eksploatacyjne i obniżenie kosztów mogą się różnić w zależności od 
takich czynników, jak rodzaj, wielkość, prędkość i gęstość cząstek w zawiesinie, na które narażona jest guma.
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Rozmiar i waga cząstek
Aby uzyskać najbardziej ekonomiczną 
eksploatację oraz najdłuższą żywotność, 
zwykle zwiększa się grubość gumy 
w pewnych granicach, aby zaradzić 
większym i cięższym cząstkom.

Uderzenia cząstek z dużej wysokości 
również wymagają zwiększenia grubości 
gumy do absorbowania sił ściskających.

Gdy cząsteczka uderza w powierzchnię, 
guma odkształca się pochłaniając jej 
energię kinetyczną. Gdy guma odpręża 
się, zwraca większość tej energii cząstce, 
powodując jej odbicie. Skutkuje to 
niewielkim zużyciem lub brakiem zużycia 
gumy oraz brakiem jej trwałej deformacji.

Jednakże, jeśli pęd cząstek jest zbyt duży 
w stosunku do grubości gumy, to siła 
uderzenia nie może być absorbowana 
i guma może ulec przecięciu lub rozdarciu.

Prędkość
W warunkach ścierania udarowego 
i ślizgowego występuje pewna krytyczna 
wartość prędkości, powyżej której 
elastomery nie są już w stanie absorbować 
i oddawać energii. W takich przypadkach 
sprężystość produktu nie może być 
wykorzystana w pełnym zakresie i stan 
powierzchni może ulec szybkiemu 
pogorszeniu.

W przypadku prędkości powyżej 10 m/s 
należy skonsultować się z przedstawicielem 
firmy Weir Minerals.

Kąt uderzenia i ścieranie poślizgowe
Kąt uderzenia cząstek w stosunku do 
powierzchni ścierania ma duże znaczenie 
przy projektowaniu urządzeń, jak zsuwnie, 
czy kosze samowyładowcze. 
Wpływ różnych kątów na szybkość zużycia 
może być znaczący.

Przy kącie uderzenia 90°, odporność na 
ścieranie zależy głównie od sprężystości 
gumy. Gdy kąt uderzenia zmniejsza się 

Wybór odpowiedniej gumy
Aby wybrać odpowiednią gumę Linatex® dla danej aplikacji, należy uwzględnić wiele czynników. Zrozumienie następujących czynników ma 
krytyczne znaczenie dla właściwego wyboru:

Ścierna cząstka uderzająca w niesprężystą powierzchnię metalową. Konwersja energii 
kinetycznej na uderzenie, tarcie i hałas.

Ścierna cząstka uderzająca w sprężystą powierzchnię gumy. Guma odkształca się 
pod wpływem obciążenia i zwraca większość energii kinetycznej cząstce bez ścierania 
zachodzącego powyżej.

Na schemacie poniżej zilustrowano powód korzyści z użycia gumy zamiast stali 
w wielu środowiskach ściernych. To właśnie zdolność gumy do absorpcji siły uderzenia, 
i zwrócenia energii cząstce prowadzi do większej odporności na ścieranie.

do około 50°, zwiększa się znaczenie 
odporności na rozdarcie. Przy bardzo 
małych kątach uderzenia, szlamy są 
najlepiej transportowane, gdy stosowane 
są płaskie arkusze Linatex®. Odnosi się 
to do okładzin kół pasowych i zastosowań 
związanych z ogólnym ścieraniem 
ślizgowym, gdzie siła ścierna występuje jako 
styczna do powierzchni lub w płaszczyźnie 
powierzchni.

Twardość i właściwości  
fizyczne gumy
W ogólnym zarysie twardsze gumy, takie jak 
z linii produktów Linard®, są preferowane do 
przeciwdziałania siłom udarowym i tnącym, 
które często występują podczas transportu 
materiałów gruboziarnistych. Guma 
Linatex® Premium, o niskiej twardości, daje 
doskonałe rezultaty, kiedy używana jest 
do zawiesin ściernych lub w przypadkach 
ścierania ślizgowego, przy transporcie 
drobnych i średnich cząstek.

Inne właściwości fizyczne często mogą 
odgrywać znaczącą rolę w optymalizacji 
wydajności. Przykładowo, dobra 
sprężystość i odporność na przywieranie 
wymagane są w przypadku przesiewania 
materiałów adhezyjnych. Wydłużenie gumy 
jest ważnym czynnikiem przy projektowaniu 
uszczelnień lub elementów sprężystych, 
takich jak mieszki. W określeniu 
odpowiedniej gumy, kluczowe jest wybranie 
najlepszej kombinacji właściwości 
w zależności od zastosowania.

Współpracujemy z klientem, aby wybrać  
optymalną gumę dla jego specyficznego 
zastosowania.



9

PROFILE LINERS

0°

IM
PACT

ANGLE

IM
PA

CT
A

N
G

LE

IM
P

A
C

T
A

N
G

LE

IM
PACT

ANGLE

S
H

E
E

T

SHEET

IMPACT LINERS

MOULDED IMPACT BARS

10
°

20
°

30
°

40
°

60°

50
°

70°
80° 90°

Kryteria doboru dla kątów uderzenia i ścierania poślizgowego

W przypadku pytań, proszę skontaktować się  
z lokalnym przedstawicielem firmy Weir 
Minerals i/lub zapoznać się z odpowiednią 
specyfikacją produktu.

Temperatura
Temperatura w danym zastosowaniu, 
w którym ma być użyta guma ma bardzo 
istotne znaczenie. Wartości graniczne 
temperatury dla mieszanek gumowych 
Linatex® są różne. Na przykład, kauczuki 
naturalne na ogół nie są zalecane dla 
zastosowań z temperaturą powyżej 70°C 
(158°F), podczas gdy gumowe mieszanki 
syntetyczne, takie jak Linagard® BB oraz 
Linagard® NBR, mogą być używane 
w zastosowaniach, w których temperatura 
przekracza 100°C (212°F).

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę 
wartości graniczne temperatury systemu 
klejącego używanego dla wykładzin 
gumowych. Dla większości tych systemów 
klejących występuje ograniczenie 
temperatury do 90°C ( 194°F).

Środowisko chemiczne
Różne składniki gumy wykazują różny 
stopień odporności na działanie środków 
chemicznych. Kauczuk naturalny, na 
przykład, nie nadaje się do stosowania 
w kontakcie z węglowodorami. W takiej 
sytuacji bardziej odpowiednia jest guma 
Linagard®.

Oferujemy szeroką gamę materiałów 
gumowych, które mogą potencjalnie 
znaleźć zastosowanie w wielu środowiskach 
chemicznych. Dla linii produktów 
Linatex® dostępna jest tabela odporności 
chemicznej. Skład chemiczny zawiesiny 
lub występujące warunki powinny być 
zawsze zweryfikowane, aby upewnić się, że 
wybrana guma jest odpowiednia.

Hałas i drgania
Przepisy BHP w wielu krajach wymagają, 
aby instalacje przemysłowe spełniały 
określone normy poziomu hałasu dla 
ochrony pracowników.

Konstrukcje wyłożone gumą oraz fabrykacje 
gumy odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu 
bardziej komfortowego środowiska pracy. 
Odbywa się to poprzez obniżenie poziomu 
hałasu i drgań, często z dodatkową korzyścią 
polegającą na kontroli rozproszenia pyłu. 
Firma Weir Minerals dysponuje długą listą 
referencyjnych instalacji gumy Linatex®, 
z których można czerpać wiedzę, i uzyskać 
porady w zakresie optymalnego projektu 
wykładzin gumowych oraz obniżenia 
poziomu hałasu i drgań w projekcie klienta.
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Kompletne rozwiązanie
Wiele firm może utrzymywać, że zapewnia 
rozwiązanie z gumy, jednak to my 
realizujemy to zapewnienie. Mamy ponad 
90-letnie doświadczenie w produkcji, 
testowaniu i stosowaniu wyrobów 
z gumy w wielu gałęzi przemysłu. 
Zarówno jako dostawca i wdrożeniowiec 
naszych rozwiązań gumowych bierzemy 
pełną odpowiedzialność za wszystkie 
aspekty projektu wykładzin.

Uważamy, że poprawny wybór rodzaju 
gumy ma dla osiągnięcia sukcesu tak samo 
kluczowe znaczenie, jak jakość gumy. 
Zapewniamy opatentowane, wysokiej 
jakości kleje oraz wykładziny gumowe 
o wielu doskonałych właściwościach. 
Gwarantuje to wysoki poziom wydajności 
produktów gumowych Linatex®, zgodnie z 
oczekiwaniami klientów.

Dysponujemy obiektami w większości  
głównych regionów wydobywczych 
na całym świecie, oraz obszerną listą 
dystrybutorów zapewniających wsparcie. 
To daje klientowi komfort, że kiedy kupuje  
nasze produkty, wsparcie eksperckie jest 
w zasięgu ręki.

UWAGA: Na tym wykresie wykazano jedynie podstawowe dane. W przypadku specyficznych zastosowań należy skonsultować się z firmą Weir 
Minerals.

od -40°C do 70°C 
(od -40°F do 158°F)

od -20°C do 110°C 
(od -4°F do 230°F)

od -40°C do 70°C 
(od -40°F do 158°F)

od -40°C do 75°C 
(od -40°F do 167°F)

Mniejsze cząstki i/
lub różne kwasy / 

zasady

Żywność / 
higiena

Narażenie na 
ozon

Obecność  
olejów / rozpuszczalników

Problem przylepiania 
/ przyklejania

Większe cząstki

Ścieranie ślizgowe 
lub zawiesiny

Większe cząstki i 
przecinanie

Kontakt 
z firmą Weir 

Minerals

od -40°C do 75°C 
(od -40°F do 167°F)

- chemikalia
- wysokie   
  temperatury
- ryzyko zapłonu
- uszczelnienie
-  specjalne 

zastosowania i 
fabrykacja

Ścieranie udarowe  
mokre / wilgotne

Ścieranie udarowe  
suche

Różne  
zastosowania

Linatex® Linagard® FG Linagard® OZ Linagard® NBR

Linagard® OSR

Linard® 60 Linard® HD 60 Linard® HDS

Linard® HD 70

Sposób doboru produktu gumowego 
Linatex®

Nasi eksperci techniczni ściśle współpracują z naszym 
globalnym zespołem obsługi klienta oraz lokalnymi zespołami 
serwisowymi, tworząc niezrównaną sieć wsparcia technicznego, 
aby spełnić wszystkie indywidualne potrzeby klientów. 
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UWAGA: Wymiary i rozmiary w niniejszej broszurze podane są wyłącznie w celach informacyjnych. W celu uzyskania więcej infor-
macji, prosimy skontaktować się z przedstawicielem firmy Weir Minerals

Linia produktów gumowych 
Linatex® Dane techniczne
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Guma Linatex® Premium 
Dane techniczne

Guma Linatex® Premium jest wykonana w 95% z kauczuku naturalnego, który wykazuje 
doskonałą sprężystość, wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na przecinanie, 
rozdarcie oraz ścieranie. Od ponad 90 lat stosowana głównie do transportu agresywnych 
materiałów, guma Linatex® Premium jest wysokiej jakości gumą odporną na zużycie. 
Nadaje się dla zastosowań, w których wymagana jest odporność na ścieranie suche  
i mokre.

To nasz unikalny, zastrzeżony proces produkcji nadaje gumie Linatex® premium jej 
wyjątkowe właściwości fizyczne oraz doskonałe parametry eksploatacyjne. Nasz proces, 
w odróżnieniu od innych, powoduje minimalne mechaniczne naruszenia struktury 
cząsteczkowej gotowej gumy, co prowadzi do znacznego obniżenia kosztów dla 
użytkownika. W przypadku ścierania mokrego nie ma odpowiednika dla 
gumy Linatex® Premium.

Typowe właściwości fizyczne

WŁASNOŚĆ PRÓBA WG NORMY: GUMA LINATEX® 
PREMIUM

Typ polimeru Kauczuk naturalny

Twardość (w skali IRHD) ISO 48 - 2010 38

 Moduł przy 500% (MPa) ISO 37 – 2011 2.0

Wytrzymałość na rozciąganie MPa) ISO 37 – 2011 25 (3618 psi)

Wydłużenie przy zerwaniu (%) ISO 37 – 2011 830%

Odporność na przedarcie (N/mm) ASTM D624-00 - 2012 44 (250 funtów/cal)

Ciężar właściwy ISO 2781 - 2008 0.96

Sprężystość (%) BS 903 Część A8 1990 83%

 Temperatura robocza 
(praca ciągła)

od -40 °C do +70°C  
(od -40 °F do +158°F)

Cechy konstrukcyjne
•  Sprawdzone, lepsze parametry 

eksploatacyjne w zastosowaniach 
ze ścieraniem przez drobnoziarniste 
zawiesiny

•   Doskonała odporność na przecinanie  
i rozdarcie

•   Wysoka sprężystość i niski moduł

•   Odporność na szeroki zakres  
chemikaliów

Zastosowania
Zastosowania gumy Linatex® Premium 
są niemal nieograniczone:

•   Wykładziny rur Pompy

•   Wykładziny zsuwniWęże

•   Wykładziny zbiorników

•   Wykładziny zaworów

•   Wykładziny hydrocyklonów

 Taśmy i pasy transportowe

Wielkość i dostępność
•   Standardowa wielkość arkusza: 

9,25 m x 1,23 m  
(ok. 30 stóp x 4 stopy)

•  Arkusze częściowe dostępne na   
 zamówienie

•   Zakres grubości standardowych: 
od 1,5 mm do 30,0 mm  
(ok. od 1∕16” do 13∕16”)

•   Komponenty odlewane dostępne 
z magazynu i na zamówienie

Udowodniona doskonała odporność na ścieranie
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Linard® 60 
Dane techniczne

Guma Linard® 60 to produkt z kauczuku naturalnego wzmocnionego krzemionką, 
o unikalnej budowie w celu zapewnienia wysokiej sprężystości i jednocześnie odporności 
na przecinanie, rozdarcie i ścieranie. Opracowanie gumy Linard® 60 w szczególności 
miało na celu stworzenie gumy, która zachowuje naturalną wytrzymałość i sprężystość 
lateksu, wraz z odpornością na obciążenia dynamiczne potrzebną do transportu materiałów 
gruboziarnistych.

Unikalne połączenie wysokiej sprężystości, odporności na deformację i ścieranie, czyni 
gumę Linard® 60 idealnym rozwiązaniem dla wielu trudnych do rozwiązania problemów.

Te cechy łącznie zapewniają gumie Linard® 60 wyjątkowe właściwości zapobiegające 
przywieraniu i zarastaniu.

Typowe właściwości fizyczne

WŁASNOŚĆ PRÓBA WG NORMY: LINARD® 60

Typ polimeru Kauczuk naturalny

Twardość (w skali IRHD) ISO 48 - 2010 60

 Moduł przy 500% (MPa) ISO 37 – 2011 9.5

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ISO 37 – 2011 27 (3916 psi)

Wydłużenie przy zerwaniu (%) ISO 37 – 2011 690%

Odporność na przedarcie (N/mm) ASTM D624-00 - 
2012 103 (588 funtów/cal)

Ciężar właściwy ISO 2781 - 2008 1.10

Sprężystość (%) BS 903 Część A8 
1990 70%

 Temperatura robocza 
(praca ciągła)

od -40°C do +75°C 
(od -40°F do +167°F)

Cechy konstrukcyjne
•   Doskonałe właściwości zapobiegające  

przywieraniu i zarastaniu 
(zapychaniu)

•  Niezrównana elastyczność jak na 
mieszankę twardej gumy

•  Doskonała odporność na przecinanie 
przez cząstki o ostrych krawędziach

• Dobra odporność na ścieranie mokre

Zastosowania
• Wykładziny węży

•   Panele sitowe do przesiewaczy

•   Guma na osłony (fartuchy)

•   Środowiska ścierne, gdzie występuje  
przywieranie i zarastanie 
(zapychanie)

Wielkość i dostępność
•   Standardowa wielkość arkusza: 

9,25 m x 1,23 m  
(ok. 30 stóp x 4 stopy)

•  Arkusze częściowe dostępne na   
   zamówienie

•   Zakres grubości standardowych: 
od 3,0mm do 30,0 mm  
(ok. od 1∕8” do 13∕16”)

•   Komponenty odlewane dostępne 
z magazynu i na zamówienie

Sprężysta guma do zastosowań trudnych 
warunkach



14

Linia produktów Linard® HD 
Dane techniczne

Produkty z zakresu Linard® HD to mieszanki kauczuku naturalnego i syntetycznego, 
specjalnie zaprojektowane, w celu osiągnięcia wyjątkowej wytrzymałości bez naruszania 
naturalnej elastyczności. Produkty Linard® HD szczególnie nadają się do zastosowań 
o wysokich udarach lub transportu grubych kruszyw, gdzie przecinanie i żłobienie stanowią 
główne składniki ścierania.

Linia produktów Linard® HD obejmuje gumy Linard® HD60, Linard® HD70 oraz Linard® HDS. 
Guma Linard® HD60 idealnie nadaje się do zastosowań wodnych związanych 
z kruszywami, w których istotnym problemem jest ścieranie ślizgowe. Dla zastosowań 
z układami i osłonami wstępnego przesiewania oraz zsuwni transportowych o dużej 
wytrzymałości, gdzie główną przyczyną ścierania są przecięcia i rozerwania przez ciężkie 
cząstki ostrokrawędziowe, zalecane są gumy Linard® HDS oraz Linard® HD70 należące 
do rodziny Linatex® .

Wykonana tak, aby wytrzymać silne ścieranie w suchych lub wilgotnych warunkach, guma 
Linard® HD zapewnia doskonałe zabezpieczenie instalacji i maszyn przed przedwczesną 
awarią i nieplanowaną konserwacją.

Typowe właściwości fizyczne

WŁASNOŚĆ PRÓBA WG NORMY: LINARD® 
HD60

LINARD® 
HD70

LINARD® 
HDS

Typ polimeru Naturalny /  
Syntetyczny

Naturalny / 
Syntetyczny

Naturalny / 
Syntetyczny

Twardość (w skali 
IRHD) ISO 48 - 2010 60 70 70

 Moduł przy 500% 
(MPa) ISO 37 – 2011 16.0 17.0 10.0

Wytrzymałość na 
rozciąganie (MPa) ISO 37 – 2011 21.4  

(3100 psi)
21.4  

(3100 psi)
22.8  

(3300 psi)

Wydłużenie przy  
zerwaniu (%) ISO 37 – 2011 470% 450% 580%

Odporność na  
przedarcie (N/mm) ASTM D624-00 - 2012

90  
(513 funtów/

cal)

96 
(548 funtów/

cal)

100  
(570 funtów/

cal)

Ciężar właściwy ISO 2781 - 2008 1.09 1.14 1.14

Sprężystość (%) BS 903 Część A8 
1990 55% 54% 57%

 Temperatura  
robocza 
(praca ciągła)

od -40°C do 
75°C  

(od -40°F do 
+167°F)

od -40°C do 
75°C 

(od -40°F do 
+167°F)

od -40°C do 
75°C 

(od -40°F do 
+167°F)

Cechy konstrukcyjne
•  Doskonała siła i sprężystość w trudnych 

zastosowaniach ściernych

•  Wyjątkowa odporność na wyłupywanie 
i żłobienie

•  Nadaje się do zastosowań suchych 
i wilgotnych o dużych udarach

Zastosowania
•  Wąż pogłębiarki lub zastosowania 

z agresywnym ścieraniem i/lub 
z występowaniem gruboziarnistych 
cząstek

•   Osłony i układy przesiewania oraz 
zastosowania o dużych obciążeniach 
udarowych w przemyśle wydobywczym

•   Wykładziny zsuwni transportowych 
odporne na udary związane 
z materiałami gruboziarnistymi

Wielkość i dostępność
• Wielkość arkusza (grubość do 30 mm): 
  9,25 m x 1,23 m  

(ok. 30 stóp x 4 stopy)

• Wielkość arkusza (grubość > 30 mm): 
  3,05m x 1,23 m  

(ok. 10 stóp x 4 stopy)

• Arkusze częściowe dostępne na  
 zamówienie

• Zakres grubości standardowych: 
 od 3,0 mm do 50 mm (ok. od 1∕8” do 2,0”)

Gumy zaliczane do najtwardszych 
i najwytrzymalszych
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Linagard® BB 
Dane techniczne

Guma Linagard® BB to guma bromobutylowa specjalnie opracowana, aby zapewnić 
ekonomiczne rozwiązanie wykładzin dla zastosowań z agresywnymi chemikaliami, jak 
kwasy i zasady, oraz z wysokimi temperaturami.

W opracowaniu gumy Linagard® BB kluczową rolę odegrał szeroki zakres doświadczeń 
nabytych w dostawach i montażu wykładzin gumowych dla różnych zastosowań 
chemicznych.

Jest to produkt, który zapewnia wyjątkową ochronę chemiczną i antykorozyjną, 
oraz posiada niezrównane właściwości mechaniczne.

Typowe właściwości fizyczne

WŁASNOŚĆ PRÓBA WG 
NORMY: LINAGARD® BB

Typ polimeru Guma butylowa 
halogenowana

Twardość (w skali IRHD) ISO 48 - 2010 58 

 
Moduł przy 500% (MPa) ISO 37 – 2011 5.0

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ISO 37 – 2011 7.0 (1016 psi)

Wydłużenie przy zerwaniu (%) ISO 37 – 2011 400%

Odporność na przedarcie (N/mm) ASTM D624-00 - 
2012 35 (210 funtów/cal)

Ciężar właściwy ISO 2781 - 2008 1.58

Sprężystość (%) BS 903 Część A8 
1990 27%

 
Temperatura robocza 
(praca ciągła)

od -40°C do +120°C 
(od -40°F do +248°F)

Cechy konstrukcyjne
•  Doskonała odporność na  

chemikalia nieorganiczne

•  Doskonała odporność na 
promieniowanie UV i ozon

•  Doskonała odporność na  
wysokie temperatury

• Niska przenikalność gazowa

Zastosowania
• Zbiorniki kwasów i ługów

• Zbiorniki magazynowe chemikaliów

•  Wykładziny zbiorników zagęszczaczy

• Wykładziny rur

Wielkość i dostępność
• Standardowa wielkość arkusza: 
 9,25 m x 1,23 m 
   (ok. 30 stóp x 4 stopy)

• Arkusze częściowe dostępne na   
 zamówienie

• Zakres grubości standardowych: 
  od 3,0 mm do 30,0 mm 

(ok. od 1∕8” do 13∕16”)

•  Komponenty odlewane dostępne 
z magazynu i na zamówienie

Ekonomiczne rozwiązania dla zastosowań  
z agresywnymi chemikaliami
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Linagard® NBR 
Dane techniczne

Określenie właściwego materiału wykładziny do zastosowań z olejami lub chemikaliami 
powinno być pewnym kompromisem. Kauczuk naturalny daje dobrą odporność na 
ścieranie, ale nie nadaje się do zanurzania w oleju. Normalne kauczuki nitrylowe 
zapewniają doskonałą odporność na olej, jednak ich słaba odporność na zużycie ogranicza 
ich zastosowanie w warunkach wysokiej ścieralności.

Linagard® NBR jest gumą bazującą na nitrylu, specjalnie opracowaną w celu uzyskania 
dobrej odporności na ścieranie w obecności oleju i chemikaliów. Guma Linagard® NBR 
wykazuje również doskonałe właściwości temperaturowe i może być używana do 110°C 
(230°F) z odpowiednimi klejami, lub przy mocowaniu mechanicznym.

Typowe właściwości fizyczne

WŁASNOŚĆ PRÓBA WG NORMY: LINAGARD® NBR

Typ polimeru NBR

Twardość (w skali IRHD) ISO 48 - 2010 55

 Moduł przy 500% (MPa) ISO 37 – 2011 4.0

Wytrzymałość na rozciąganie 
(MPa) ISO 37 – 2011 11.8 (1711 psi)

Wydłużenie przy zerwaniu 
(%) ISO 37 – 2011 660%

Odporność na przedarcie (N/
mm) ASTM D624-00 - 2012 19.2 (110 funtów/cal)

Ciężar właściwy ISO 2781 - 2008 1.08

Sprężystość (%) BS 903 Część A8 1990 45%

 Temperatura robocza 
(praca ciągła)

od -20°C do +110°C 
(od -4°F do +230°F)

Cechy konstrukcyjne
•  Odporność na oleje mineralne/

roślinne

•     Odporność na chemikalia, smary 
i węglowodory alifatyczne

•  Doskonała odporność na wysoką 
temperaturę, starzenie termiczne  
oraz zmęczenie materiału

•  Dobra odporność na zużycie

•  Niska przenikalność gazowa

Zastosowania
•  Wykładziny do zastosowań 

w przemyśle wydobywczym, 
zakładach nawozowych i instalacjach 
przetwarzania piasku, gdzie 
stosowane są odczynniki na bazie 
oleju.

•  Wykładziny pomp i wirników  
dla przemysłu chemicznego

•  Powłoki gumowe  
taśm/pasów transporterowych

Wielkość i dostępność
• Standardowa wielkość arkusza: 
 9,25 m x 1,23 m  
 (ok. 30 stóp x 4 stopy)

•  Arkusze częściowe dostępne na   
 zamówienie

•   Zakres grubości standardowych: 
od 3,0mm do 30,0 mm 
(ok. od 1∕8” do 13∕16”)

•   Komponenty odlewane dostępne 
z magazynu i na zamówienie

Nitryl: Odporność na organiczne oleje i chemikalia
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Linagard® OSR 
Dane techniczne

Guma Linagard® OSR jest wysokiej jakości mieszanką gumy, która zapewnia odporność na 
oleje, specyficzne chemikalia oraz czynniki pogodowe.

Guma Linagard® OSR została specjalnie zaprojektowana, aby spełniać wymagania 
przemysłu petrochemicznego.

Gumę Linagard® OSR od innych gum polichloroprenowych wyróżnia to, że zapewnia 
odporność na oleje, chemikalia oraz czynniki atmosferyczne wraz z niezrównaną 
odpornością na ścieranie.

Guma Linagard® OSR jest dostępna zarówno w postaci utwardzonego arkusza, 
jak i nieutwardzonej mieszanki gumowej.

Typowe właściwości fizyczne

WŁASNOŚĆ PRÓBA WG NORMY: LINAGARD® OSR

Typ polimeru Polichloropren

Twardość (w skali IRHD) ISO 48 - 2010 58

 Moduł przy 500% (MPa) ISO 37 – 2011 15.6

Wytrzymałość na rozciąganie 
(MPa) ISO 37 – 2011 19.1 (2770 psi)

Wydłużenie przy zerwaniu (%) ISO 37 – 2011 554%

Odporność na przedarcie (N/mm) ASTM D624-00 - 2012 35 (200 funtów/cal)

Ciężar właściwy ISO 2781 - 2008 1.37

Sprężystość (%) BS 903 Część A8 1990 55%

 Temperatura robocza 
(praca ciągła)

od -40°C do +100°C 
(od -40°F do +212°F)

Cechy konstrukcyjne
• Wyjątkowa odporność na ścieranie

• Odporna na oleje

• Odporna chemicznie

• Odporna na czynniki pogodowe

Zastosowania
• Piaski roponośne

• Węże stosowane w górnictwie

• Wykładziny zbiorników

Wielkość i dostępność
• Standardowa wielkość arkusza: 
  9,25 m x 1,23 m  

(ok. 30 stóp x 4 stopy)

• Zakres grubości standardowych: 
   od 3,0 mm do 12,0 mm  

(ok. od 1∕8” do 1∕2”)

•  Komponenty odlewane dostępne 
z magazynu i na zamówienie

Nowa generacja gum  
dla przemysłu petrochemicznego
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Kauczuk naturalny do zastosowań obejmujących 
kontakt z żywnością

Linagard® FG 
Dane techniczne

Guma Linagard® FG jest wysokiej jakości mieszanką kauczuku naturalnego, wytwarzaną 
w celu spełnienia wymagań prawnych w zakresie testowania składników i badań migracji, 
przez:

• Amerykańską Agencję Żywności i Leków FDA (Food and Drug Administration) (21 CFR 
177.2600) oraz;
• Unię Europejską (przepisy UE 1935/2004 2023/2006).

Opracowana, aby zapewnić wyjątkową odporność na ścieranie, guma Linagard® FG jest 
stosowana jako pokrycia urządzeń i powłoki taśm/pasów, które mają tymczasowy kontakt 
z żywnością.

Guma Linagard® FG nadaje się do przenoszenia czynników wodnych i suchych produktów 
spożywczych. Nie jest odpowiednia do użycia z olejami jadalnymi, tłustą żywnością, lub 
żywnością z olejem na powierzchni.

Typowe właściwości fizyczne

WŁASNOŚĆ PRÓBA WG NORMY: LINAGARD® FG

Typ polimeru Kauczuk naturalny

Twardość (w skali IRHD) ISO 48 - 2010 38

 Moduł przy 500% (MPa) ISO 37 – 2011 2.5

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ISO 37 – 2011 20 (2900 psi)

Wydłużenie przy zerwaniu (%) ISO 37 – 2011 810 %

Odporność na przedarcie (N/mm) ASTM D624-00 - 2012 45 (256 funtów/cal)

Ciężar właściwy ISO 2781 - 2008 0.99

Sprężystość (%) BS 903 Część A8 1990 82 %

 Temperatura robocza 
(praca ciągła)

od -40 °C do +70°C  
(od -40°F do 158°F)

Cechy konstrukcyjne
• Bezpieczna dla żywności

• Niebrudząca

• Doskonała odporność na ścieranie   
 mokre

• Doskonała odporność na przecinanie  
 i rozdarcie

Zastosowania
• Wykładziny dla obszarów    
 przetwórstwa żywności

•  Farmaceutyka i  
kosmetyka

• Produkcja węży i zaworów

• Uszczelki

Wielkość i dostępność
• Standardowa wielkość arkusza: 
  9,25 m x 1,23 m  

(ok. 30 stóp x 4 stopy)

• Arkusze częściowe dostępne na   
 zamówienie

• Zakres grubości standardowych: 
  od 1,5mm do 30,0 mm  

(ok. od 1∕16” do 13∕16”)

•  Komponenty odlewane dostępne 
z magazynu i na zamówienie
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Linagard® OZ 
Dane techniczne

Guma Linagard® OZ jest wulkanizatem kauczuku naturalnego zapewniającym doskonałą 
odporność na ścieranie, promieniowanie UV oraz atak ozonu.

Guma Linatex® Premium jest dobrze znana ze względu na jej właściwości: sprężystości, 
odporności na ścieranie oraz zdolności absorpcji hałasu i drgań.

W niektórych zastosowaniach, gdzie występuje wyższe stężenie ozonu i większe natężenie 
promieniowania UV, stan powierzchni niezabezpieczonego, czystego kauczuku naturalnego 
może ulegać pogorszeniu. Temu potencjalnemu zagrożeniu zapobiega guma Linagard® 
OZ. Guma Linagard® OZ zapewnia doskonałą odporność na ścieranie poślizgowe lub 
ścieranie przez zawiesinę, w połączeniu z odpornością na długie oddziaływanie promieni 
słonecznych oraz wysokie stężenie ozonu.

Nie jest potrzebne dodatkowe malowanie lub osłanianie powierzchni gumy Linagard® 
OZ, ponieważ guma ta do ochrony tworzy własny „antyozonant”. To sprawia, że idealnie 
nadaje się dla zastosowań mokrych i suchych, gdzie występuje narażenie na zdzieranie 
i ścieranie.

Typowe właściwości fizyczne

WŁASNOŚĆ PRÓBA WG NORMY: LINAGARD® OZ

Typ polimeru Kauczuk naturalny

Twardość (w skali IRHD) ISO 48 - 2010 40

Moduł przy 500% (MPa) ISO 37 – 2011 6.7

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ISO 37 – 2011 21 (3103 psi)

Wydłużenie przy zerwaniu (%) ISO 37 – 2011 750%

Odporność na przedarcie (N/mm) ASTM D624-00 - 2012 45 (257 funtów/cal)

Ciężar właściwy ISO 2781 - 2008 0.98

Sprężystość (%) BS 903 Część A8 1990 83%

 Temperatura robocza 
(praca ciągła)

od -40°C do +70°C 
(od -40°F do +158°F)

Cechy konstrukcyjne
•  Doskonała odporność na ozon i czynniki 

atmosferyczne, doskonała odporność 
na ścieranie poślizgowe, doskonała 
izolacja elektryczna, oraz odporność na 
większość chemikaliów nieorganicznych

•  Przy produkcji dodawane antyozonanty

• Wysoka sprężystość

• Niezwykła odporność na przecinanie 
i rozdarcie 

•  Niskie odkształcenie plastyczne oraz  
wysoka elastyczność

• Dobra absorpcja dźwięków i tłumienie  
drgań

Zastosowania
•  Wykładziny hydrocyklonów oraz węże 

do transportowania suchego proszku

•  W środowisku, gdzie nagromadzone 
ładunki elektrostatyczne mogą 
powodować zwiększenie poziomu 
stężenia ozonu

•  Obrabiane mechanicznie lub formowane 
komponenty, które często są wystawione 
na działanie promieni słonecznych

Wielkość i dostępność
•  Standardowa wielkość arkusza: 

9,25 m x 1,23 m  
(ok. 30 stóp x 4 stopy)

• Arkusze częściowe dostępne na   
zamówienie

• Zakres grubości standardowych:  
od 1,5 mm do 30,0 mm  
(ok. od 1∕16” do 13∕16”)

• Komponenty formowane dostępne 
z magazynu i na zamówienie

Doskonała odporność na ścieranie,  
promieniowanie UV oraz atak (oddziaływanie) 
ozonu
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Cechy konstrukcyjne
•  Doskonała odporność na zużycie 

w zastosowaniach ze ścieraniem 
przez drobnoziarniste zawiesiny

• Nadaje się do łączenia na gorąco

• Zapewnia najniższe koszty   
 użytkowania.

•  Idealnie nadaje się do utwardzania 
w autoklawie i formowania 
ciśnieniowego

• Okres magazynowania do 6 miesięcy

Zastosowania
• Rurociągi
•  Zsuwnie
•  Wykładziny zbiorników

•  Węże

Wielkość i dostępność
Standardowe wymiary arkusza różnią 
się w zależności od regionu w globalnej 
sieci dystrybucji firmy Weir Minerals. 
W celu uzyskania informacji lub 
potwierdzenia, prosimy skontaktować 
się z lokalnym biurem firmy Weir 
Minerals.

• Zakres grubości standardowych: 
  od 3,0 mm do 12,0 mm  

(ok. od 1∕8” do 1∕2”)

Przechowywanie
Okres magazynowania mieszanki 
Linacure® 40 zależy od temperatury, 
w której mieszanka jest przechowywana.

6 miesięcy w temperaturze 
maksymalnej 40°C (104°F).
Nie przechowywać z bezpośrednim 
wystawieniem na działanie ciepła  
lub promieni słonecznych.

Linacure® 40 
Dane techniczne

Guma Linacure® 40 jest nieutwardzoną mieszanką kauczuku naturalnego, 
zaprojektowaną specjalnie do stosowania w warunkach występowania zawiesin 
drobnoziarnistych, w których preferowaną metodą montażu jest łączenie na gorąco.

Stosując te same zasady projektowe wykorzystane dla standardowej w branży gumy 
Linatex® Premium, stworzyliśmy produkt, który, jak potwierdzają szeroko zakrojone próby, 
zapewnia wyróżniającą się odporność na zużycie w porównaniu do konkurencyjnych, 
nieutwardzonych mieszanek kauczuku naturalnego.

Typowe właściwości fizyczne

WŁASNOŚĆ PRÓBA WG NORMY: LINACURE® 40

Typ polimeru Kauczuk naturalny

Twardość (w skali IRHD) ISO 48 - 2010 40

 Moduł przy 500% (MPa) ISO 37 – 2011 3.2

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ISO 37 – 2011 21.5 (3118 psi)

Wydłużenie przy zerwaniu (%) ISO 37 – 2011 750%

Odporność na przedarcie (N/mm) ASTM D624-00 - 2012 43 (245 funtów/cal)

Ciężar właściwy ISO 2781 - 2008 0.95

Sprężystość (%) BS 903 Część A8 1990 83%

 Temperatura robocza 
(praca ciągła)

od -40°C do +70°C 
(od -40°F do +158°F)

Odporna na zużycie, nieutwardzona guma  
dla zastosowań z zawiesinami drobnoziarnistymi
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Cechy konstrukcyjne
•  Doskonałe właściwości zapobiegające 

przywieraniu i zarastaniu (zapychaniu)

•  Doskonała odporność na przecinanie 
przez cząstki o ostrych krawędziach

•  Dobra odporność na ścieranie mokre

Zastosowania
•  Wykładziny węży

•  Wykładziny rur

•  Środowiska ścierne, gdzie występuje  
przywieranie i zarastanie (zapychanie)

Wielkość i dostępność
Standardowe wymiary arkusza różnią 
się w zależności od regionu w globalnej 
sieci dystrybucji firmy Weir Minerals. 
Niedostępne w niektórych miejscach na 
świecie. W celu uzyskania informacji lub 
potwierdzenia, prosimy skontaktować się
z lokalnym biurem firmy Weir Minerals.
•  Zakres grubości standardowych: 

od 3,0 mm do 12,0 mm 
(ok. od 1∕8” do 1∕2”)

Przechowywanie
Okres magazynowania mieszanki 
Linacure® 60 zależy od temperatury, 
w której mieszanka jest przechowywana.

6 miesięcy w temperaturze maksymalnej 
40°C (104°F).

Nie przechowywać z bezpośrednim 
wystawieniem na działanie ciepła  
lub promieni słonecznych.

Odporna na zużycie, nieutwardzona guma  
dla zastosowań z zawiesinami drobnoziarnistymi

Linacure® 60 
Dane techniczne

Guma Linacure® 60 to produkt z kauczuku naturalnego wzmocnionego krzemionką, 
o unikalnej budowie w celu zapewnienia wysokiej sprężystości i jednocześnie odporności 
na przecinanie, rozdarcie i ścieranie. Opracowanie gumy Linacure® 60 w szczególności 
miało na celu stworzenie gumy, która zachowuje naturalną wytrzymałość i sprężystość 
lateksu, wraz z odpornością na obciążenia dynamiczne potrzebną do transportu 
materiałów gruboziarnistych.

Guma Linacure® 60 zapewnia tak samo korzystne parametry eksploatacyjne, jak guma 
Linard® 60 w zastosowaniach, w których preferowaną metodą montażu jest łączenie na 
gorąco. Guma Linacure® 60 zapewnia doskonałą odporność na ścieranie w zastosowaniach 
z zawiesinami gruboziarnistymi. Jej naturalna elastyczność sprawia, że guma ta ma dobre 
właściwości zapobiegające przyleganiu i zarastaniu (zapychaniu), co czyni ją idealnym 
rozwiązaniem wielu trudnych do rozwiązania problemów.

Typowe właściwości fizyczne

WŁASNOŚĆ PRÓBA WG NORMY: LINACURE® 60

Typ polimeru Kauczuk naturalny

Twardość (w skali IRHD) ISO 48 - 2010 60

 Moduł przy 500% (MPa) ISO 37 – 2011 9.5

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ISO 37 – 2011 23 (3335 psi)

Wydłużenie przy zerwaniu (%) ISO 37 – 2011 680%

Odporność na przedarcie (N/mm) ASTM D624-00 - 2012 103 (587 funtów/
cal)

Ciężar właściwy ISO 2781 - 2008 1.1

Sprężystość (%) BS 903 Część A8 1990 70%

Temperatura robocza 
(praca ciągła)

od -40°C do 
+75°C 

(od -40°F do 
+167°F)

Odporna na zużycie, nieutwardzona guma dla 
zastosowań z zawiesinami gruboziarnistymi



22

Cechy konstrukcyjne
 •  Doskonała odporność na  

ścieranie mokre

• Wysoka sprężystość

•  Doskonała odporność na przecinanie 
i rozdarcie

• Niskie odkształcenie plastyczne

•  Odporność na szeroki zakres  
chemikaliów, w tym olejów  
oraz substancji organicznych

Zastosowania
•  Specjalnie opracowana dla branży 

gumowych taśm transportowych

Wielkość i dostępność
• Standardowa wielkość arkusza: 
  9,25 m x 1,23 m  

(ok. 30 stóp x 4 stopy)

• Zakres grubości standardowych: 
  od 1,5mm do 30,0 mm  

(ok. od 1∕16” do 13∕16”)

•  Komponenty odlewane dostępne z 
magazynu i na zamówienie

Linatex® HM 
Dane techniczne

Guma Linatex® HM została specjalnie opracowana dla branży gumowych taśm/pasów 
transportowych, jako produkt, który wykazuje doskonałe właściwości eksploatacyjne gumy 
Linatex® Premium z dodatkową korzyścią w postaci odporności na ścieranie suche.

Oparta na naturalnym lateksie, guma Linatex® HM jest wytwarzana w unikalnym procesie 
produkcji, zapewniając lepszą odporność na ścieranie.

Guma Linatex® HM nie jest klasyfikowana jako mieszanka gumowa dla olejów, jednak 
produkt ten wykazuje doskonałą odporność na oleje i substancje organiczne. Guma 
Linatex® HM ma do czterech razy większą odporność na naftę niż guma Linatex® Premium.

Guma Linatex® HM to wysokiej jakości rozwiązanie dla zastosowań, w których guma 
Linatex® nie może być użyta.

Typowe właściwości fizyczne

WŁASNOŚĆ PRÓBA WG NORMY: LINATEX® HM

Typ polimeru Kauczuk naturalny

Twardość (w skali IRHD) ISO 48 - 2010 40

 Moduł przy 500% (MPa) ISO 37 – 2011 3.0

Wytrzymałość na rozciąganie 
(MPa) ISO 37 – 2011 24 (3480 psi) 

Wydłużenie przy zerwaniu (%) ISO 37 – 2011 750%

Odporność na przedarcie (N/mm) ASTM D624-00 - 2012 44 (250 funtów/cal)

Ciężar właściwy ISO 2781 - 2008 0.95

Sprężystość (%) BS 903 Część A8 1990 83%

 Temperatura robocza 
(praca ciągła)

od -40°C do +70°C 
(od -40°F do +158°F)

Nowa generacja gumy
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Nowa generacja gumy
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