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Kapsamlı ve çeşitli ürünlerimiz arasında spiral
sarımlı contalar, RTJ contalar, FlexproTM

Kammprofilleri, plaka materyaller, dinamik ve
statik ambalajlar, boru desteği ve özel kauçuk
ürünler bulunmaktadır. Grubun zengin tarihi ve
bugünkü liderlik değerleri üzerine inşa edilen
kalite, hizmet ve teknoloji sayesinde dünya
çapındaki endüstriler için sızdırmazlık çözümleri
geliştiriyoruz. 

Geniş ürün yelpazesine ek olarak, dünya
standartlarında teknik destek ve Ek yeri
Bütünlüğü eğitimi sunuyoruz.

Flexitallic Grubu yüksek kaliteli, yüksek
değerli endüstriyel statik sızdırmazlık
ürünleri üretiminde ve tedarikinde
uluslararası pazar lideridir.

FLEXITALLIC SAFE

Hakkımızda
1912 yılında spiral sarımlı contayı geliştiren
firma olarak, bu buluşun mirası üzerine inşa
ettiğimiz  Thermiculite® ve Sigma®, The Flange
Rescue Contası ve son olarak ChangeTM Contası
dahil devrimci ürünlerle küresel sızdırmazlık
endüstrisini dönüştürmeye devam ediyoruz. 30
ülkedeki Birleşik Distribütörlerle küresel bir
ağa sahibiz. Bu sayede yerel talep hızla
karşılanırken, en yüksek ürün kalitesi ve üstün
müşteri hizmeti sağlanır.

FLEXITALLIC
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Satış ve coğrafi yaygınlık açısından Flexitallic Grubu sanayi
contalarının kur̈esel tedarikçisi haline gelmiştir.

Birleşik Distribütörler

Endüstrinin İçinden
Sadece ürün tedarik ettiğimiz için değil, ayrıca
müşterilerimize içinde bulundukları endüstriler ve
uygulamalar hakkında detaylı bilgi aktararak
ürünlerin ve hizmetlerin ihtiyaçlarına uygun hale
gelmesini sağladığımız için övünç duyuyoruz.

Bu eşsiz yaklaşımın manası sadece ürün sağlamaya
değil, müşterilerimize gerçekten değer katan
komple bir çözüm sunmaya odaklanıyoruz.

Global Dağıtım... Yerel Destek
Our products are distributed through a global
network of Allied Distributors. 

Ürünlerimiz Birleşik Distribütörlerden oluşan
küresel bir ağ aracılığıyla dağıtılmaktadır. Bu özenle
seçilmiş dağıtım ortakları müşterilerimize en iyi
hizmet ve ürünleri sunacak şekilde stratejik şekilde
konumlandırılmıştır. Bu yaklaşım hizmet verdiğimiz
küresel endüstrilere ürünlerimizi ve know-how
sunmamızı sağlıyor.

Yenilikçi Ürün Yelpazesi
Buluşlara dayalı çok zengin bir tarihe sahibiz,
bu özelliğimiz birçok yeni ürünle sektöre
liderlik etmemizi sağlamakta.

Yıllar içinde ürünlerimiz kalite, güvenilirlik ve
teknoloji olarak rakipsiz bir üne kavuştu.

Kişiye Özel Mühendislik Çözümleri
Uygulama Mühendisliği, Üretim Mühendisliği
ve Ar-Ge ekiplerimiz ısmarlama sızdırmazlık
çözümleri tasarlamak, geliştirmek ve üretmek
için birlikte çalışıyor.

Thermiculite®, Sigma® ve Flange Rescue
Contası dahil gerçekten devrim yarataca
ürünleri sunarak, müşterilerimizin giderek
artan ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz.

Flexitallic® Güveni
Geçen yüzyıl boyunca agresif Ar-Ge
çalışmalarımız müşterilerimizin Flexitallic®
Güvenine kavuşmasına yardımcı olmuştur.
1912 yılındaki ilk spiral sarımlı contadan,
Thermiculite® uygulamalarına kadar gelişen
hedefimiz , ısı, basınç ve kimyasal dayanım
sınırlarını zorlayacak malzemelerin gelişmesine
neden olmuştur.

Kalite Taahhüdümüz
Uluslararası kalite standartlarını sürdürmeye
büyük önem veriyoruz ve ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 ve OHSAS 18001:2007, API 6A ve
API 17D onayları, bütün ürünlerimiz ve
hizmetlerimiz için mümkün olan en yüksek
standardı karşılamamızı sağlıyor. En kaliteli
ürünler için olan itibarımızı korumak için test
ve kalite güvence ekipmanlarına büyük
yatırımlar yapıyoruz.

Materyallerimiz yasal düzenlemelere ve
müşteri ihtiyaçlarına göre çok çeşitli testlere
tabi tutulurlar. Bu onaylar her tür uygulama
için bir ürünün uygunluğu hakkında
müşterilerimizin bilinçli seçimler yapmasını
sağlar.
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Benzersiz olarak
tasarlandı.
Benzersiz şekilde
görev yapması için.
Değişen ne?

CHANGE
CONTA
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1912 yılında spiral sarımlı contayı icat
ettiğimizde ona benzer bir ürün yoktu. 100
yıllık keşiflerin ardından Change™ contasını
tanıttık. Bir kez daha, eşi benzeri yok.

İnanılmaz sağlam ve esnek, metal-sarımlı
Change™ eşanjör conta uygulamalarında en
dinamik sızdırmazlığı sağlamak için
tasarlandı.

Change conta 5 kat daha kalın metal spiral ve
sarıma tamamen nüfuz eden benzersiz bir
lazer kaynak işlemi kullanılarak özel
ekipmanlar ile üretilen, bu yüzden iç veya dış
halka gerektirmez ve çift ceketli bir conta
kadar kullanımı ve montajı kolaydır. En iyisi
ise, herhangi bir spiral sarımlı, çift ceketli,
oluklu veya kammprofilli ısı eşanjörlü
contadan yüzde 60 daha uzun dayandığı
kanıtlanmıştır.

Avantajları
• Mükemmel sıkışabilme ve geri

dönüş

• Termal döngü uygulamalarında
yüksek performans

• Sağlam ve çok yönlu ̈ tasarım

• Yangın emniyetli (API 6FB)

BENZERSİZ BİR ÜRÜN! CHANGE CONTA İMAL EDİLDİ.

Şekil
• Benzersiz tel sarım profili
• 304, 316L ve diğer materyaller
• Benzersiz sağlamlıkta bir conta oluşturur

Lazer kaynaklı
• Yükse adetli yapışma noktalı
• Tam ve hassas doğrulukta kenetlenme
• Sağlam yapı

Yeni
ur̈un̈um̈uz̈
“chang  ”
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Flexitallic için diğer bir ilk.
Thermiculite® - komple
sızdırmazlık çözümü.

THERMICULITE®

Kritik sızdırmazlık konuları Thermiculite® 
adı ile anılır. Uygulamalar arasında, işleme
koşullarının ekstrem olduğu Petro kimyasallar,
gübre, OEM ve Petrol & Gaz uygulamaları
bulunmaktadır. 

Deneyimli mühendislerimiz, Thermiculite® 'in
çok yönlülüğünü kullanarak müşterilerimiz 
için operasyonel çalışma zamanını artıracak
ekipman ve boru sistemlerinde kullanılan
ısmarlama sızdırmazlık çözümleri üretir. Bu
gerçekten olağanüstü ürün, 600'ün üzerinde en
zorlu endüstriyel sızdırmazlık uygulamalarında
etkili ve uzun vadeli sızdırmazlık çözümü olarak
kendini kanıtlamıştır.

Thermiculite® şaşırtıcı çok yönlülüğü ile
patentli bir üründür. Sadece yüksek ısılara ve
aşındırıcı ortamlara karşı daha dayanıklı
olmakla kalmaz, eşsiz formülasyonumuz
sayesinde Thermiculite® tek başına plaka
materyal olarak, SWG için dolgu olarak,
Kammprofillerde yu ̈zey olarak ve bir çok başka
ürün çeşidimizde kullanılmaktadır.

Ayrıca en zorlu hizmetlerde kullanmak üzere
Thermiculite® teknolojisini kullanarak bir dizi
supap mili contası geliştirdik.

Ürünler
• 700-800 Serisi - tabaka sınıfı
• 866 - uzmanlık sınıfı (SOFC)
• 896 - havacılık
• Kammprofil
• Spiral sarımlı conta
• Statik ve Dinamik Ambalaj
• I-Flex İzolasyon Kitleri
• FRG

Avantajları
• İngiltere'de tasarlanmış ve üretilmiştir
• Yangın emniyetli (API 6FB)
• Geniş sıcaklık aralığı 

– kriyojenikten 1000oC'ye kadar
• TA Luft onaylı
• Çok çeşitli conta tipleri
• Oksitlenmez
• Mükemmel kimyasal uyumluluk
• Elektrik ve ısı yalıtımı
• Evrensel
• Grafit yerine kullanılır, PTFE, asbest

içermeyen materyaller

AŞAĞIDAKİ ENDÜSTRİLERDE KANITLANMIŞ GEÇMİŞ PERFORMANS

• Enerji Üretimi • Otomotiv
• Gübre • Havacılık

(Tarım Kimyasalları) • Petrol Rafinajı
• Petrol Arama • Gelişen Teknolojiler 
• Endüstriyel Kimyasallar (Katı Oksit Yakıt Hücresi)

3.
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Endüstrinin giderek artan
zorlu uygulamalar için güvenli
ve efektif sızdırmazlık
çözümleri ihtiyacının etkisiyle,
Flexitallic 1912 yılında spiral
sarımlı contayı keşfetti.

SPİRAL SARIMLI
CONTALAR

İkonik spiral sarımlı contayı keşfetmekle
yetinmeyip, dünya lideri materyaller
geliştirerek keşiflere devam ettik.

Thermiculite® genellikle sıcaklık, agresiv
kimyasallara ve aşınmaya karşı direnç
sağlamak üzere bir dolgu maddesi olarak
kullanılır.

Hassas mühendislik sayesinde yüksek kaliteli
metaller ve materyallerle sınırsız
konfigürasyonda bulunabilen spiral sarımlı
conta, her bir uygulamanın gereksinimlerini
karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

En zorlu koşullarda üstün sızdırmazlık
sağladığı dünyada kabul edilen ürün,
esnekliği ve geriye dönüşü sayesinde yüksek
basınç, geniş ısı dalgalanmaları ve cıvata
gevşemesiyle başa çıkabilecek eşsiz
yeteneğini kazanır.

Küçük çaplı türbin contalarından, HP ısı
eşanjörlerine, spiral sarımlı contalar dünya
çapında bir çok uygulamada kullanılır.

Ürün Yelpazesi
• Standart Contalar - ASME / EN dahil uluslararası

standartlara uygun ürün yelpazesi

• Düşük gerilimli sızdırmazlık elemanı

• Eşanjör

• Taşıyıcı halkalar

• OEM

• Uygulamaya özel tasarımlar

Avantajları
• İngiltere'de tasarlanmış ve üretilmiştir

• Özel gereksinimler için 24/7 üretim kapasitesi

• Standart contalarda önemli miktarda stok tutma

• İç ve / veya dış kılavuz halkalarla kombine edilmiş
contaları u ̈retme ve tedarik etme esnekliği

• Herhangi bir boyutta conta imal etmemizi
sağlayan geniş makine yelpazesi

• Küresel dağıtım imalatıyla desteklenen İngiltere
mükemmellik merkezi

• Özel tasarım mevcuttur

• Dünya standartlarında test ve geliştirme merkezi

• Uygulama Mühendisleri ekibimizin desteği

TESİSİN SIZMA SORUNSUZ DEvREY ALINIŞI.

"Özel olarak tasarlanmış eşanjör spiral sarımlı conta
kullanarak, sızıntısız bir başlangıç yaptık - 15 yıldır
bir ilk"
Başmühendis
Önemli bir İngiltere Rafinerisi
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Flexpro™ - üç önemli özelliği
ile çok yönlü conta:
sıkıştırılabilirlik, düşük
gerilim, kolaylık.

FLEXPRO™
KAMMPROFİL

Flexpro™ kammprofil conta üç önemli özelliğe
sahiptir: bir levha contanın sıkıştırılabilirliğine;
spiral sarımlı bir contanın sızdırmazlığına ve sağlam
metal bir contanın taşıma kolaylığına.

Flexpro™ kammprofil contalar standart boru hattı 
ve ısı eşanjör uygulamaları için ideal bir üründür. 
Yüksek sızdırmazlık bütünlüğünü, normalde tabaka
materyallerde olan oturma gerilimi ile sağlar.
Kammprofiller yu ̈ksek sıcaklık ve basınca
dayanıklılığı sayesinde ısı eşanjörü işleri için
uygundur. Ürün doğru bir şekilde yenilenirse tekrar
tekrar kullanılabilir.

Avantajları
• İngiltere'de tasarlanmış ve üretilmiştir

• Geniş hammadde stoku

• En sıkı küresel spesifikasyonlara uyumlu

• Kontrol ekipmanı işlenmiş profillerde kesin
ölçüm sağlar

• Çok geniş çaplı contalar için TADU makinesi

• Yüksek sıcaklık uygulamaları için Thermiculite®
teknolojisi

• Özel şekiller

• Geniş makine yelpazesi

• Dünya standartlarında test ve geliştirme merkezi

• Uygulama Mühendisleri ekibimizin desteği

Ürün Yelpazesi

ÖRNEK UYGULAMA : AÇILI KAMA TİPİ KAMMPROFİL

Bir Cuma günü geç vakitte problemle ilgili arandık, ürün 
Pazar günü Nijerya'daki tesise ulaştı.    

Sorun birleşecek yüzeylerin uyuşmazlığı  yanlış hizalanmasıydı
ve bu sebeple standart bir conta kullanılamıyordu, ısmarlama
bir Kammprofil  mükemmel uydu.   

Bu olay bir müşteri sorununu yenilikçi bir çözüme dönüştürme
kapasitemizi gösteriyor.

STYLE PN – Isı değişimi gibi
kapalı yerlerde kullanılan
tırtıklı profil

STYLE ZA – gevşek dış halkalı
tırtıklı profil

STYLE ZG – integral dış
halkalı tırtıklı profil

"Bu yeni çözüm , yıllık bakım
duruşu süresinde başarılı bir
çözüm üreterek tesisin
sorunsuz bir şekilde devreye
alınmasını sağlamıştır “
Tesis Kapatma Koordinasyon Mühendisi

ÖZEL ŞEKİLLER – Geliştirdiğimiz
özel üretim teknikleri sayesinde 
FLEXPRO™ Kammprofil contaları 
yuvarlak olmayan şekiller ve 
boyutlarda üretebiliyoruz.

Bunlar dar sızdırmazlık elemanı 
ve kammprofilin düşük gerilimli oturması gereken
yerlerde özellikle kullanışlıdır, normalde bu tarz
yerlerde geleneksel olarak ceketli ve metalle
güçlendirilmiş contalar gibi daha düşük sınıf ürünler
kullanmak gerekirdi. Uygulamalar arasında oval,
dairesel olmayan ve kare döşeme kapakları ve kazan
kapısı ek yeri ve büyük dikdörtgen contalar vardır.

Özel gereksinimleri görüşmek için Uygulama
Mühendisliği Ekibimizle irtibata geçin.

5.
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Metal halka tipi bağlantı
elemanları petrol endüstrisinde,
yüksek basınç ve hassasiyet
gerektiren uygulamalarda
kullanılmaktadır.

HALKA TİPİ  BAĞLANTI
ELEMANLARI

Üretim tesisimizden çıkan her HTE
ürünümüzün en zorlu uygulama ihtiyaçlarını
karşılayacağından emin olacağınız önemli
ürün bilgisi ile tanımlanmıştır. 

Ayrıca, fabrikamıza giren her malzeme
materyal veri tabanımızla kombine edilen en
son Pozitif Materyal Tanımlama (PMI)
teknolojisi ile kontrol edilir, bu bize tam ürün
izlenebilirliği sağlar.

RTJ başlangıçta petrol endüstrisinde
kullanılmak üzere geliştirilmiş ve aynı
zamanda yaygın olarak vana ve boru montajı
ve yüksek basınçlı kaplarda kullanılır.

Ürün Yelpazesi
• Style R – oval/sekizgen API/ASME'ye göre

• Style RX

• Style BX

• Denizaltı 
API 17D'ye uygun denizaltı varyantları
tedarik edebiliyoruz

• OEM tasarım

Avantajları
• İngiltere'de tasarlanmış ve üretilmiştir

• API 6A ve 17D onayları

• Ksilan, gümüş ve çinko dahil özel kaplama
seçenekleri 

• Geniş hammadde stoku

• Geniş CNC makine yelpazesi

• En son kontrol teknolojisi – CNC/CMM

• Özel tasarım mevcuttur

• Dünya standartlarında test ve geliştirme merkezi

• Uygulama Mühendisleri ekibimizin desteği

YAKINDAN BAKIŞ: RTJ-KAMM

RTJ-Kamm conta  RTJ'nin yüksek basınç
sızdırmazlığını Kamm'ın düşük gerilim
sızdırmazlığı ile kombine eder.
Sızdırmazlık yüzeyleri tırtıklı ve
kaplanmıştır, yani bu çeşit conta hasarlı
flanş olukları ile veya düşük yüklü
uygulamalarda kullanılmak için idealdir.
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Flexitallic izolasyon sistemi,
Sigma® ve Thermiculite®
teknolojisi kullanarak elektrik
ve ısı yalıtımı sağlayan bir
yalıtım contasıdır. 

Modifiye edilmiş PTFE materyal Sigma® ve 
eşsiz yüksek sıcaklık malzemesi Thermiculite®
kullanarak, ikisi de rakipsiz performansa sahip,
boru hattı sistemlerinde korozyonu sınırlandırmak
için komple ürün yelpazesi sunuyoruz.

İzolasyon setleri katodik olarak korunan boru
sistemlerinde veya her türlü farklı metalde,
flanşlarda ve cıvatalarda elektrik izolasyonu
sağlamak için tasarlanmıştır. 

I-Flex izolasyon sisteminde kullanılan özel
tasarlanmış materyallerle, mevcut yalıtım
teknolojisinde görülen geleneksel işletme
sıcaklığı basınçları ve kimyasal uyumluluğu
artırmak mümkündür.

Avantajları
• İngiltere'de tasarlandı ve tüm Flexitallic

tesislerinde üretilmekte

• Tek conta ve tam izolasyon seti olarak
mevcut

• Mümkün olan en geniş ısı aralığı -
200oC'den 1000oC'ye

• Hizmet basınç aralığı vakumdan, sınıf
2500'e kadar

• Yangın emniyetli

• Her çeşit flanşla kullanılabilir

• Hem katodik, hem galvanik korozyon için
kullanılır

7.

HDS1

Setler flanşları ve cıvataları düşük basınç ve
düşük ısı sistemlerinde elektriksel olarak izole
etmek için tasarlanmıştır.

İzolasyon Kitleri ayrıca rıhtım ve petrol depolama
terminallerinde tahliye ve yükleme
işlemlerindeki statik yük transferini elimine eder. 

I-FLEX

İzolasyon Takımları her tür flanş için ve
uygulamaya göre, benzersiz elektriksel
yalıtkan materyal HDS-1 dahil, çeşitli
materyal seçeneklerinde mevcuttur. 
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Kimyasal direncin önemli
olduğu uygulamalarda
SIGMA® tek seçenektir.

SIGMA®

Flexitallic'e özel benzersiz bir üretim süreci
kullanılan SIGMA® çift eksenli PTFE
materyallerin son neslini temsil eder.

SIGMA® çeşitlerindeki tüm bileşenler FDA
uyumludur. Materyal temiz doğası sayesinde
gıda, ilaç ve elektronik gibi ürün
kontaminasyonu gereken yerlerde kullanmak
için idealdir. 

Kimyasal direnç ve materyalin boyutsal
kararlılığı toplam sızdırmazlık güvenilirliği
sağlar ve kaçak emisyonları en aza indirir.

Ürünler
500    511    533    588    600

Avantajları
• İngiltere'de tasarlanmış ve üretilmiştir
• Kriyojenikten 260oC'ye
• pH aralığında üstün kimyasal direnç
• Düşük cıvata yükü uygulamaları için uygundur
• Farklı plaka boyutlarında ve kalınlıklarında materyal

çeşitleri mevcuttur
• FDA uyumlu
• Oksijen hizmeti için kullanılabilir
• Kullanımı ve kesmesi kolay

FLANŞ KURTARMA
CONTALARIKO
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2013 NACE Yılın Korozyon
İnovasyon Ödülü.

Yüksek performanslı sızdırmazlık çözümü 
FRG serisi, zorlu, korozif ortamlar için son
yeniliktir. Petrol ve gaz endüstrisinin hasarlı
flanş yüzeylerini kapatma ihtiyacına doğrudan
cevap olarak geliştirildi, bazı ilave korozyon
önleyici özellikleriyle şimdi bütün endüstrinin
korozyon problemlerini önlemesine yardımcı
oluyor.  

Korozyona karşı mücadele sürekli bir savaştır. 
İç korozyon ve hasarlı flanş yüzeyleri
hidrokarbon salınımının önemli bir kısmından
sorumludur ve özellikle yaşlanan tesislerde
işletim maliyetleri üzerinde önemli bir etkisi
olabilir.

FRG, eskiden sadece çok pahalı veya zaman
gerektiren seçeneklerin olduğu hasarlı flanş
yüzeylerinde sızıntıyı kesmek için kullanılabilir. 

FRG çeşitlerini kullanarak korozyona karşı
savaşmak için yardım alabilirsiniz. 

Avantajları
• İngiltere'de tasarlanmış ve üretilmiştir
• Önemli maliyet tasarrufu
• Bakım kesintilerini hızlandırır
• Yangın emniyetli (API 6FB)
• Borda/denizaltı varyantları
• Ismarlama tasarım yapılabilir

WINN
ER
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Ürünler
RGS1   RGS3   RGS4

Avantajları
• Geniş çaplı kimyasal direnç
• İyi sıkıştırılabilirlik
• Termal şoka dayanıklı
• Mükemmel gerilim tutma

Pullu grafit ürünleri petrokimya ve rafineri
sanayi gibi tipik zorlu genel sanayi
uygulamaları için tasarlanmıştır.

Yüksek saflıkta pullu grafitten üretilmiştir,
ürünlerimiz metalik ekler ve çeşitli kalınlık
kombinasyonlarında mevcuttur.

Ultra yüksek saflıkta grafit nükleer endüstrisi
için kullanılabilir ve yüksek basınç çeşitleri de
mevcuttur.

GRAFİT

PLAKA
CONTA

Flexitallic Sıkıştırılmış 
Fiber Conta, sızdırmazlık
performansı ve özelliğinin
gerekli olduğu çok çeşitli
endüstriyel ve orijinal
ekipman uygulamaları için
tasarlanmıştır. 

Geniş uygulama alanına sahip çok çeşitli
sınıflarda mevcuttur. 

Ayrıca, şirketinizin veya müşterinizin
tanınması için özel marka ve renklerde
temin edilebilir. 

Conta plaka olarak veya standart veya
standart dışı kesilmiş halde temin
edilebilir. 

Ürünler
Novus 10
Novus 30
Novus 34
Novus 45
Novus 49 (Graftec)

Novus 26, 28, 29, 40, 48 (Acid), HDS1

Flexitallic SF1630, SF24/2800, SF3300, SF5001,
AF2100 

Avantajları
• İngiltere'de tasarlanmış ve üretilmiştir
• Çok çeşitli uygulama  alanı
• Kullanımı ve kesmesi kolay
• İyi cıvata torku tutma
• Genel işletme kimyasalları için güvenilir
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Özel Tasarım
Her türlü uygulamaya ısmarlama çözüm
sağlamak için dünya standardında kapasiteye
sahibiz. Uygulama Mühendislerimizin farklı
sektörlerde ve uygulamalarda sahip olduğu
tecrübe  kapsamlı bir tasarım hizmeti
sunmamızı sağlıyor.

Birçok durumda özel ve ısmarlama tasarımlar
gereklidir ve özel Uygulama Mühendisliği
Ekibi, Ar-Ge ve kapsamlı üretim tesisimizle,
çeşitli materyallerden farklı boyutlarda ve
şekillerde conta imal edebiliyoruz.

'Beşikten mezara' özel çözümler tasarımı ve
imalatı için kanıtlanmış deneyimimiz var. 

Daha fazla bilgi için lütfen Uygulama
Mühendisliği ekibimizle irtibata geçiniz.

Bir uygulama için yardıma mı ihtiyacınız
var?
Uygulama Mühendisliği ekibimizin uzun
yıllara dayanan tecrübesi var ve  zorlu
uygulamalarla ilgili sorularınız, kapatma
desteği eğitimi için canlı sohbette sorularınızı
cevaplamak için bekliyorlar. 

10.   www.flexitallic.eu

"Flexitallic mühendisleri,
müşterilerine dünya çapında
çözümler üreterek, conta
seçiminde, kullanımında
tavsiyelerde bulunarak ve
zorlu uygulamalarda
sorunları çözerek almış
oldukları ücretin karşılığını
değer olarak vermektedirler.“
Küresel Mühendislik veri
tabanında erişilebilen
7000'den fazla
belgelendirilmiş çözümle
memnun müşteri listemiz
büyümeye devam ediyor.” 
Dene Halkyard,
Applications Engineering Manager

Araştırma ve Geliştirme
Materyallerin gelecekteki gelişimini
desteklemek ve mevcut ürünlerin
değerlendirilmesi için yeni sanayi kriterleri
belirlemek amacıyla, teknolojiye önemli
yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

Batı Yorkshire, İngiltere merkezli dünya
standardındaki test merkezimiz, dünyadaki
endüstriler için sızdırmazlık çözümü
temininde yeniliklerin öncüsü olmaya devam
etmemizi sağlıyor. 

AMTEC ve 3MN conta testi teçhizatı dahil
olmak üzere, teknoloji harikası teçhizat
kullanıyoruz.  

Test imkanlarımız arasında bulunanlar:
• Gaz Kaçağı
• Sıvı Sızıntısı
• Gerilme Direnci
• Sünme Gevşeme
• Gerilim Tutma
• Kompresyon ve Geri dönüş
• Esneklik
• Daldırma Testleri
• Kabuk Termal Döngü Testi
• EN1591 
• EN13555

TEKNİK
HİZMETLER

Chat with us LIVE

Live Support
ONLINE
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Duruş Desteği
Büyük bakım olaylarında sadece kaliteli
ürün tedariki yetmez, aynı zamanda duruş
öncesinde, esnasında ve sonrasında
uygulamalı destek gerekir. 

Duruş dönemlerinde büyük rafineri ve
proses müşterilerini desteklemek üzere
tasarlanmış bir dizi hizmet geliştirdik.

DURUŞ
DESTEĞI

Duruş dönemlerinde zaman,
iyi bir planlamayı bir
zorunluluk haline getiren en
değerli emtiadır. Bu amaçla
Flexitallic tam bir duruş
destek hizmeti sunar. 

Bu hizmetler arasında bulunanlar:
• Conta özelliği incelemesi

• Hizmet öncesi değerlendirme

• Tesis ziyaret edebilen ve tasarım tavsiyeleri
ve çözümleri sunabilen özel Saha
Mühendisleri.

• Web tabanlı Turnaround Manager™ 'a
erişim sayesinde daha hızlı dönüş süresi ve
tasarruf sağlanır. 

• Hızlı yanıt veren mobil hizmet birimi

• Geniş bir yelpazede conta t üretmek için
24/7 üretim kapasitesi

• 24 saat erişilebilen deneyimli Saha
Mühendisleri

• Doğru conta montajı yapılması için Ek yeri
Bütünlüğü Akademi'sinde eğitim imkanı

Daha fazla bilgi için lütfen
enquiries@flexitallic.eu ile iletişime geçin

"Bizim temel felsefemiz sadece
ürünü tedarik etmek değildir, 
aynı zamanda tasarımdan üretime,
tedarike, montaja ve yerinde
desteğe kadar komple bir çözüm
sağlamaktır."
Mark Horton          
Genel Müdür

ÖRNEK OLAY: ROMANYA

OMv Petrom Romanya tesisinin büyük bir duruş  sırasında kritik
bir conta montajı için yardımımıza ihtiyacı vardı. Mühendisimiz
ana reaktörün flanşına takılan Thermiculite® Kammprofilin montajını
baştan sona takip ederek bu büyük duruşun ardından sızıntısız bir
başlangıç yapılmasını sağladı, bu da tesise  ASME PCC-1-2013'a göre
sektördeki en iyi uygulamayı yapmayı sağladı. 
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PROJE
TAKIMI

Küresel bazda faaliyet
gösteren ve Flexitallic Grubu
kaynaklarını kombine eden
Flexitallic Projeleri dünya
çapındaki mühendislik ve
inşaat sanayi için özel bir
hizmet sunuyor.

Uzman ekibimiz ilk ihaleden nihai ürün
teslimine kadar  kapsamlı bir hizmet sunuyor.
Flexitallic Grubu bünyesindeki geniş üretim
kabiliyetleri sayesinde çok çeşitli yüksek
kaliteli sızdırmazlık ürünlerinin yanı sıra
birinci sınıf teknik destek ve danışmanlık
sunabiliyoruz.

EPC müteahhitleri ile doğrudan veya Birleşik
Distribütörlerimiz aracılığıyla, LNG ve Gaz
Alım Tesisleri, Petrokimya Rafinerileri, Enerji
Santralleri, Yenilenebilir Enerji, GTL Tesisleri,
FPSO ve Kimyasallar Tesisler dahil olmak
üzere dünya çapında bir çok projede yer
aldık.  Rakipsiz global erişimimiz sayesinde
projeler hayata geçtiğinde ilave
gereksinimler için yerel üretim ve satış
sonrası destek sunabiliyoruz. 

Küresel deneyimimize aşağıdaki projeler
de dahildir:

Suncor Enerji - Firebag Projesi (Kanada)

Shell Scotford Terfi 1 (Kanada)

Conoco Philips Surmont 2 (Kanada)

Imperial Oil Kearl Lake (Kanada)

Nokta Thomson Projesi (Alaska)

Ichthys LNG Tesisi (Avustralya)

Şah Deniz (Azerbaycan)

Jamnagar Rafineri ve Petrokimya Kompleksi
(Hindistan)

Tengiz SGP / FGP (Kazakistan)

Escravos GTL (Nijerya)

Sohar Rafinerisi Projesi (Umman)

PNG LNG Projesi (Papua Yeni Gine)

Ras Laffan Gaz Sıkıştırma Tesisi Terfisi (Katar)

Sadara Projesi (Suudi Arabistan)

Şeybe NGL Tesisi (Suudi Arabistan) 

Rabigh Entegre Rafineri ve Petrokimya
Kompleksi (Suudi Arabistan)

Yanbu İhracat Rafinerisi (Suudi Arabistan)

Flexitallic Proje birimi ile irtibat için:
projects@flexitallic.eu veya 
Tel: +44 (0) 1274 300 221

12.   www.flexitallic.eu
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Flexitallic Ek Yeri Bütünlüğü
Akademisi aracılığıyla
uzmanlık eğitimi ve
danışmanlık sunabilir.

Kurslar
Eğitim çeşitli şekillerde verilebilir:

• Akademide, inşa amacı eğitim olan
merkezleri kullanarak

• Müşterinin tesisinde, taşınabilir eğitim
teçhizatı ve ekipmanı kullanarak

• Benzersiz bir E-Öğrenme programı ile web
tabanlı öğrenme portalını kullanarak
'Karma Eğitim' ile.

Avantajları
• Mevzuata uyum

• En iyi uygulama becerileri ile motive işgücü

• Artan varlık bütünlüğü ile daha az maliyet

• En son teknik standartlara ve prosedürlere
erişim

• Sızdırmazlık ve bütünlük modülleri daha
fazla bilgi sağlar

• Dünya standartlarında teknik / eğitim ekibi
ile birleşik ve yapılandırılmış destek

Mevcut kurslar hakkında daha detaylı
bilgi almak için
www.academyofjointintegrity.com'u
ziyaret edin veya +44 (0) 1274 860795'i
arayın

Eğitim Kursları
Ek Yeri Bütünlüğü Akademisi montaj ve
flanşlı cıvatalı bağlantıları sıkmayla ilgili tüm
personele Akredite ve Farkındalık Eğitim
Kursları sunmaktadır. Mentorluk ve
değerlendirme programları da eğitimi
tamamlar. Tüm eğitim kurslarımız güncel ve
konuyla ilgili endüstri temelli deneyime
sahip sektör profesyonelleri tarafından
verilmektedir.

Akademi, Enerji Enstitüsü üyesidir ve Ek Yeri
Bütünlüğü Yönetimine özel son İngiltere
Petrol ve Gaz iyi uygulama kılavuzlarına
katkıda bulunmuştur. Akademi ayrıca ASME
alt komitesinin aktif bir üyesidir,  Basınç
Sınırlı Cıvatalı Flanş Ek Yeri Birleştirme için
yeni girişimlerde bulunmaktadır. 

Akademi eğitim kursları ECITB Mekanik Ek
Yeri Bütünlüğü MJI10, MJI18, MJI19, Enerji
Enstitüsü, Avrupa (EN1591 bölüm 4) ve ASME
PCC-1-2013 yöntemlerini ve prosedürlerini
içermektedir.

Konum
Akademinin Aberdeen, Teesside, Humberside
ve Batı Yorkshire'da tesisleri vardır.

Eğitim aynı zamanda yurtdışı operasyonları
için de sunulmaktadır.

"Başarılı ek yeri yeri bütünlüğü
için denetim, montaj ve cıvatalı
bağlantıları sıkmakla ilgili
personelin eğitimi esastır.  

Akademi müşteri veya
yüklenicinin ihtiyaçlarını
karşılamak için uygun maliyetli
uyarlanmış bir dizi eğitim kursu
sağlar."
Gary Milne
Teknik Eğitim Müdürü

EK YERİ BÜTÜNLÜĞÜ
AKADEMİSİ
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ukFlexitallic Grup Hakkında
Flexitallic Grup gelişmekte olan ve gelişmiş pazarlarda petrol ve gaz,
enerji üretimi, kimyasal ve petrokimya sektörlerinde hizmet veren özel
sızdırmazlık çözümleri ve ürünlerinde dünya lideridir. Üretim, satış ve
enerji üretim sektörüne odaklanmış şirketin Fransa, Amerika Birleşik
Devletleri, Kanada, Meksika, İngiltere, Almanya, Birleşik Arap
Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Çin'de operasyonları artı
dünya çapında lisans ortakları ve distribütör ağı vardır.
www.theflexitallicgroup.com

SUUDİ ARABİSTAN
Flexitallic Middle East LLC

Al-Aujam Industrial City 
6790-Al Badia
Unit No. 1
32656-2462
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI
Tel. +966 13 8089635
Faks. +966 13 8089634
www.flexitallic.sa

SİNGAPUR
Flexitallic Ltd           
Singapur Şubesi
Level 42 Suntec Tower Three
8 Temasek Boulevard
SİNGAPUR
038988
Tel: +65 68663638
www.flexitallic.eu 

FRANSA
Siem Supranite         
bir Flexitallic Şirketi
250 bis rue du Fg St Honoré
75008 Paris
FRANSA
Tel. +33 (0)1 48 88 88 88
Faks. +33 (0)1 47 66 88 44
www.siem.fr 

İNGİLTERE
Flexitallic Ltd
Scandinavia Mill
Hunsworth Lane
Cleckheaton
West Yorkshire
BD19 4LN
İNGILTERE
Tel. +44 1274 851273
Faks. +44 1274 300303
www.flexitallic.eu

ÇİN
Flexitallic Sealing Technology
(Suzhou) Co. Ltd
Building 3, South 688 Pangjin Road
WuJiang Export Processing Zone 
WuJiang                            
ÇİN 215200
Tel. +86 512 6303 2839
Faks. +86 512 6303 2879
www.china.flexitallic.com 

KANADA
Flexitallic Inc
4340 - 78 Avenue
Edmonton                        
Alberta, T6B 3J5
KANADA
Tel. +780 466 5050
Faks. +780 465 1177
www.flexitallic.ca

AMERİKA BİRLEŞİK DEvLETLERİ
Flexitallic L.P.
6915 Highway 225
Deer Park
Texas 77536 
Amerika Birleşik Devletleri
Tel. +1 281 604 2400
Faks. +1 281 604 2415
www.flexitallic.com

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Flexitallic LLC            
P.O. Box 6591
Amenity Centre
Tower Number 2
10th Floor, Office 4
Al Hamra Industrial Area
Ras Al Khaimah
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Tel. +971 (0)7 243 4305
Faks. +971 (0)7 243 4306
www.flexitallic.ae 

AMERİKA BİRLEŞİK DEvLETLERİ
Özel Kauçuk Ürünleri

2625 Bennington
Houston
Texas 77093
Amerika Birleşik Devletleri
Tel. +1 713 691 2211
Faks. +1 713 691 3005
www.customrubber.com

KAZAKİSTAN
Novus Sealing Caspian LLP
bir Flexitallic Ortak Girişimi
7v Atambayev St.
Atyrau 060005
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
Tel: +7 7122 309936
Faks: +7 7122 309937
www.novussealingcaspian.com
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